




ค�ำน�ำ
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒)

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นปราชญ์ธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตเจริญรอยตามพระพุทธองค์ โดยการท�าประโยชน์ตนให้ถึงท่ีสุด

แห่งทุกข์ด้วยความไม่ประมาท และตั้งใจเผยแผ่ค�าสอนเดิมของพระพุทธเจ้า 

เพื่อให้ลูกหลานชาวพุทธได้เกิดปัญญาความเห็นชอบตามหลักความเป็นจริง

หนังสือ “ขุมทรัพย์” เล่มนี้ ได้รวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อทูล และ

บทสนทนาของท่านกับคณะศิษย์ ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิง รัฐเวอร์จิเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

เป็นฉบับตีพิมพ์คร้ังที่ ๒ ซ่ึงได้รับการปรับปรุงเน้ือหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

“ขุมทรัพย์” ประกอบไปด้วยมรดกธรรมของหลวงพ่ออันทรงคุณค่า

มากมาย อาทิ หลักสัมมาปฏิบัติดั้งเดิมในสมัยครั้งพุทธกาล อุบายตัวอย่าง

ในการพิจารณาทางปัญญา อุบายวิธีฝึกใจให้เป็นไปตามที่คิด หลักในการอยู่

ร่วมกันอย่างเป็นธรรม รวมถึงเกร็ดสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่

ในโลกนี้ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากมุมมองและประสบการณ์ในการปฏิบัติ

ของท่านโดยตรง

ในนามตัวแทนคณะผู้จัดพิมพ์ หวังว่า จาก “ขุมทรัพย์” ท่านจะได้รู้จัก

ค�าสอนและตัวตนท่ีแท้จริงหลวงพ่อทูลมากยิ่งข้ึน และจะได้น�าอุบายธรรมต่างๆ 

ไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัทธรรม ตามสมควรแก่

วาสนาบารมีของท่าน อันจะเป็นเคร่ืองปฏิบัติบูชาแด่องค์หลวงพ่อโดยชอบเทอญ

พระครูวินัยธร ณัฐ ณฏฺปญฺโญ, ดร.

๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓





ค�ำน�ำ
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑)

“ขุมทรัพย์” เป็นหนังสือท่ีถอดออกมาจากกัณฑ์เทศน์ของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ 

เทศน์อบรมธรรม KPY USA ครั้งที่ ๑ ณ วัดญาณรังษี เวอรจ์ิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื้อหาสาระประกอบ

ไปด้วยข้อมูลอันล�้าค่า จะมีวิธีฝึกปัญญา มีอุบายตัวอย่างการพิจารณาธรรม 

การใช้ปัญญา มีเคล็ดลับต่างๆ ในการพิจารณาให้ได้ผล มีข้อแนะน�าที่ควรท�า 

และข้อห้ามจากประสบการณ์ส่วนองค์ของหลวงพ่อ และนอกจากน้ี หลวงพ่อ

ยังเมตตาตอบค�าถามทุกค�าถามที่มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือไม่ก็ตาม

หวังว่า “ขุมทรัพย์” จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสาะแสวงหาวิธีการปฏิบัติทาง

สายปัญญา เพราะข้อมูลท้ังหมดจะเป็นต้นแบบและแบบอย่างอันละเอียดลออ 

ปฏิบัติได้ง่าย หลวงพ่อเคยบอกไว้ว่า ด้วยข้อมูลเหล่าน้ี และถ้าผู้ปฏิบัติมี

วาสนาบารมีพอ จะสามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ในชาตินี้

ขอขอบคุณ คุณยุวดี มโนชญากร ผู้บันทึกเทปทั้งหมดน้ี และพระวิชชุโรจน์ 

จกฺกวโร ที่ได้ช่วยกรุณาถอดความในเทปออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

ณ ที่นี้ด้วย 

แม่ชีศรัญญำ เทียนเงิน (แม่โย)

๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๔
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ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑

ปัญญำเป็นแสงสว่ำงน�ำหน้ำ

ในภาคปฏิบัติ หากเราไม่เคยฝึกคิด มันจะนึกอะไรก็ไม่ได้ ก็เลยอยู่แค่นั้นเอง 

ตัวส�าคัญคือปัญญา เป็นตัวน�าหน้า เป็นตัวเบิกทาง อุปมาเหมือนกับคนเดินทางใน

ท่ีมืด ก็ต้องเอาความสว่างน�าหน้าไม่ใช่หรือ กำรเดินทำงในที่มืดต้องมีแสงสว่ำง

น�ำหน้ำ โคมไฟก็ดี ไฟฉายก็ดี มันต้องฉำยไฟออกไปก่อน แล้วเรำค่อยเดิน

ตำมควำมสว่ำงนั้นไป ในกำรปฏิบัติ เรำก็ต้องฝึกปัญญำมำน�ำหน้ำใจให้ได้ 

คือเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฝึกปัญญา ก็เลยเอามาน�าหน้าใจไม่ได้ วกวนมั่วๆ อยู่อย่างนั้น 

มันต้องฝึกปัญญาให้ดี หากเราคิดไปในแง่ไหนอย่างไร ใจเราจะเป็นอย่างนั้น 

ดังนั้น การฝึกปัญญาจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ แต่คนไม่เข้าใจส่วนนี้ มีหลายคน

เข้าใจว่า “ท�าสมาธิดีแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้น” นี่คนหลับหูหลับตาพูดเฉยๆ

หลวงพ่อเขียนหนังสือธรรมะแต่ละเล่ม เขียนเต็มที่ก็แล้วกัน อะไรจะเกิดก็

ให้มันเกิด หลวงพ่อเคยได้อ่านหนังสือพระไตรปิฎก ศึกษาประวัติความเป็นมา

ของพระอริยเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาล เราเองก็ศึกษาให้ดี ศึกษาให้สมบูรณ์ 

ประวัติของพระอรหันต์ จะเป็นพระก็ดี เป็นเณรก็ดี ภิกษุณีก็ดี มันต้องศึกษา 

หรือพระอริยเจ้าองค์อื่นๆ เป็นฆราวาส เป็นพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี 

พระอนาคามีก็ดี มันต้องศึกษาว่าแต่ละองค์ๆ เขาปฏิบัติกันมาอย่างไร เขาเร่ิมต้น
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กันอย่างไรจึงเป็นพระอริยเจ้าได้ การศึกษานั้นต้องมีเหตุมีผล มีพยานหลักฐาน

บุคคลยืนยันไว้ก่อนว่าจริงหรือไม่จริง

หนังสือที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้มันขัดกัน แต่เราไม่รู้ ของจริงนั้นมีอยู่

ในพระไตรปิฎก ในพระสูตรทั้งหมดเป็นของจริงทั้งนั้น แต่คนไม่น�ามาเปิดเผย 

ไม่เอามาพูดกัน เวลาพูดกันเอาแต่เรื่องสมาธิของดาบสฤๅษี ของพระพุทธเจ้า

จริงๆ ไม่เอามาพูดกัน คนเรามันเป็นอย่างนี้ เอาเร่ืองประวัติของดาบสฤๅษี

เขาท�ากันยังไงมาพูดกัน ท�าสมาธิอย่างน้ันอย่างนี้ จิตสงบอย่างน้ันอย่างนี้ 

ว่ากันอยู่อย่างนี้ว่า “ท�าสมาธิไปแล้ว ปัญญาจะเกิดข้ึน” น่ีไปกันใหญ่แล้ว 

คนที่พูดนั้นอ่านหนังสือพระไตรปิฎกไม่จบเล่ม มันมีที่ไหนว่าปัญญาเกิดจาก

สมาธิ พระพุทธเจ้าทรงสอนใครที่ไหนอย่างไร คนก็ไม่เอามาคิด อ่านพระสูตร

ดูสิ เป็นหลักปัญญาทั้งนั้นน�าหน้าในการปฏิบัติ

หนังสือแต่ละเล่มเขียนเรื่องสมาธิ นี่วุ่นกันไปหมดเลย กลุ่มฆราวาส

ญาติโยมไม่รู้จักวิธีในการปฏิบัติ ก็เลยหลงเชื่อไปอย่างนั้น น่าสงสารเหมือนกัน 

สงสารคนไม่ได้ศึกษา สงสารคนสอนเหมือนกัน ท�าไมหนอจึงเอาเรื่องที่ไม่มี

สาระมาสอนคนให้หลงงมงายกันอย่างน้ี ของจริงของมีค่ามีราคาไม่ยอมน�ามา

สอนกัน มันก็ล�าบาก เพราะหนังสือการท�าสมาธิมันไปไกลเหลือเกิน ไปทั่วโลก

ก็แล้วกัน จะพูดความจริงให้ฟังมันก็ไม่ได้ ท�าไมมันไม่ช่วยกันพูด เรียกว่า

หลวงพ่อองค์เดียวก็แล้วกันในประเทศไทยพูดเร่ืองน้ี องค์อ่ืนไม่ยอมพูดเลย 

ไปนั่งที่ไหนก็ให้ท�าแต่สมาธิกรรมฐาน พูดอยู่นั่นแหละ บางทีพระผู้ใหญ่ก็พูด

เหมือนกัน พูดเร่ืองปัญญาเกิดจากสมาธิ ท่านได้อ่านประวัติของพระอริยเจ้า

หรือยังหนอ

เราต้องศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าให้เข้าใจ มันไม่ยากเลย หนังสือบอก

ชัดเจนเหลือเกิน ทุกเล่มบอกหมดเลย เริ่มต้นจากปฐมสาวก กลุ่มปัญจวัคคีย์

ทั้งห้า พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรจึงเป็นพระอริยเจ้าได้ ก็สอนปัญญาทั้งน้ัน 

ไม่ใช่สอนสมาธิ สอนยสกุลบุตรพร้อมทั้งสหาย ๕๔ คนให้เป็นพระอริยเจ้า 

ก็สอนปัญญาท้ังน้ัน ไม่ใช่สอนคนให้นั่งเข้าฌานแข่งกันหรอก มันมีที่ไหน 

หรือไปสอนภัททวัคคีย์ทั้ง ๓๐ คน ที่ก�าลังวิ่งตามหานางแพศยา ก็นั่งสอนอยู่
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ในป่าในเขา กลุ่มภัททวัคคีย์ไม่รู้จักฌานด้วยซ�้าไป ยังเป็นพระอรหันต์ได้เลย 

ท�าไมไม่คิดเร่ืองนี้หนอ ไม่ใช่ว่า “เอ้า! พวกเธอท้ังหลาย มาเข้าฌานให้ดูก่อน” 

พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้น เพียงแต่สอนเรื่องความจริงให้เขา ให้เขามี

ปัญญา เพราะปัญญาเขามีอยู่แล้ว จึงสอนให้เป็นพระอรหันต์ได้ หรือสอน

พวกชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมทั้งบริวาร ๑,๐๐๐ คนก็เหมือนกัน ก็สอนปัญญา

ทั้งนั้น ไม่ได้สอนสมาธิ ให้เป็นพระอริยเจ้าได้ นี่ทุกๆ องค์มีปัญญาทั้งนั้นเลย

พวกเราส่วนใหญ่ไม่เข้าใจส่วนนี้ ที่ไหนแห่งใดถ้าท�าสมาธิกันมากๆ 

หลวงพ่อจะไม่ไปเทศน์ เพราะไปแล้วมันขัดกัน จะให้พูดเหมือนเขาก็พูดไม่เป็น 

มันอายตัวเอง สิ่งที่ไม่จริงมาพูดกันท�าไมหนอ

ฆราวาสญาติโยมที่เป็นพระอริยเจ้าเขาท�ากันอย่างไร? ก็ปัญญาทั้งนั้น 

ไม่ใช่จับมาน่ังสมาธิแข่งกัน ให้จิตสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้น น่ีไม่มีเลย ในครั้ง

พุทธกาลก็ไม่มี แต่เดี๋ยวนี้มันมี เขียนต�าราออกมาได้ยังไง ตัวอย่างมันไม่มี 

หลักการเขียนดี แต่บุคคลที่เป็นพยานหลักฐานว่าเป็นของจริงมันมีไหม? 

มีแต่เขียนหลักการเฉยๆ ต้องหาหลักฐานสมัยครั้งพุทธกาลมาพูดกัน
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เคยถามคนที่เขาท�าสมาธิเก่งๆ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ

เรื่องการท�าสมาธิให้เกิดปัญญา เขามีความเข้าใจเหมือนๆ กัน ถามร้อยคนก็

เหมือนกันร้อยคน คือเขาเข้าใจว่า “เมื่อท�าสมาธิจิตสงบแล้ว ปัญญาจะพุ่งๆ 

ขึ้นมา แล้วปัญญาตัวนี้มันจะไปละกิเลสตัวนั้นตัวนี้ เมื่อละหมดไปแล้ว เราจะ

เป็นพระอริยเจ้าเอง” นี่คือความเข้าใจผิดของคนท�าสมาธิ พวกเราคิดว่ายังไง 

เหมือนกับหลวงพ่อว่าไหม น่าสังเวชใจเหมือนกัน คนที่สอนไม่อ่านต�าราจริงๆ 

ของพระพุทธเจ้า ไปชอบอ่านต�าราของดาบสฤๅษี

ตำบอดพำยเรืออยู่ในสระ

ทุกคนได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าตอนออกบวชใหม่ๆ ที่พระองค์ไปอาศัย
ภาวนาปฏิบัติกับดาบสท้ังสอง ไปดูสิเป็นยังไง ตั้งห้าปีกว่า ก็ไปท�าสมาธิ 
เมื่อจิตสงบลงสู่สมาธิได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเป็นอุเบกขาเป็นฌานไปแล้ว 
มันหายหมด นางพิมพาก็หาย ราหุลก็หาย พ่อแม่ก็หาย เมืองกบิลพัสดุ์
หายหมด ไม่เหลืออะไรเลย มีแต่ความสุขอิ่มเอิบใจตลอดเวลา เมื่อออกจาก
สมาธิแล้วก็เส่ือม พอเสื่อมก็คิดถึงนางพิมพาบ้าง ราหุลบ้าง คิดถึงพ่อถึงแม่ 
เมืองกบิลพัสดุ์ วุ่นกันไปหมด “เอ้า! เข้าสมาธิใหม่” ก็เข้าได้ แต่ออกมาก็
เหมือนเดิมอีก

ดูสิว่าพระองค์มีนิสัยและการสร้างบารมีมาทางปัญญาธิกะ ปัญญาพระองค์

เต็มเปี่ยม ขนาดจิตสงบเป็นฌานละเอียด ท�าไมปัญญาจึงไม่เกิดพุ่งขึ้นมาให้

พระองค์บ้าง พระองค์จึงพิจารณาว่า “นี่ไม่ใช่ทาง หาทางใหม่ก็แล้วกัน” พระองค์

ก็เลยหนีไป แต่พวกเราทั้งหลายยังหลับหูหลับตาท�ากันเฉยๆ จึงไม่ก้าวหน้า

อะไรเลย เหมือนกับตาบอดพายเรืออยู่ในสระ พายอยู่นั่นแหละ พายไปเรื่อยๆ 

พายไปก็จริงแต่มันวนอยู่ที่เดิม 

อุปมาเหมือนกับเอาน�้าธรรมดาไปใส่ไว้ในตู้เย็น น�้าก็จะแข็งขึ้นมา 

เมื่อแข็งแล้วก็น�ามาตั้งทิ้งไว้ข้างนอก เดี๋ยวน�้าแข็งก็จะละลายกลายเป็น
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น�้าธรรมดาไป แล้วก็เอาน�้าธรรมดานั้นแหละไปใส่ไว้ในตู้เย็นอีก น�้าก็แข็งอีก 

แต่เมื่อเอามาวางข้างนอกก็ละลายอีก ท�าอยู่อย่างนี้ ไม่มีความหมายอะไรเลย 

นี่การท�าสมาธิก็เหมือนกัน เวลาจิตเข้าสมาธิได้แล้วก็สบายๆ ไป สักครู่หนึ่ง

ไม่ก่ีนาทีหรือกี่ชั่วโมง พอออกมาก็เสื่อม แล้วก็เข้าสมาธิใหม่อีกอยู่อย่างนั้น 

อยู่เพียงเท่านี้เอง ไม่ก้าวหน้าไปหาอะไรเลย นี่คนที่ท�าก็ท�าวนกันอยู่อย่างนี้

มาโดยตลอด มันจะก้าวหน้าได้ยังไงหนอ เขาไม่คิดอะไรเลย การสอนเรื่อง

การท�าสมาธิมันจึงมีมากทุกวันนี้ เรื่องปัญญาของจริงแท้ๆ ท�าไมไม่น�ามา

พูดกัน ความเข้าใจว่าปัญญาเกิดจากสมาธิตัวนี้จะแก้ได้ไหม ถ้าเป็นอย่างนี้

มันเป็นมิจฉาหรือเปล่า นี่ให้เราคิดอีกมุมหนึ่ง

กำรท�ำสมำธิเป็นตัวเสริมปัญญำ

หลายคนโจมตีหลวงพ่อว่าเทศน์ไม่เป็นไปตามต�ารา แต่ถ้าเอาตามต�าราจริงๆ 

แล้วใครจะมาเถียงหลวงพ่อได้ มาเถียงสิว่าผิดตรงไหน ถ้าใครมาว่าอย่างนี้ 
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หลวงพ่อก็จะข้ึนธรรมาสน์ว่าเหมือนกัน เอาหนังสือพระไตรปิฎกมาเปิดดูเลยว่า

เร่ืองในพระสูตรมันผิดตรงไหน จะเรียบเรียงให้ฟังว่าปัญญาเกิดอย่างไร เร่ิมจาก

ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า จนถึงองค์สุดท้ายคือ สุภัททปริพาชก นี่เป็นปัญญาทั้งนั้น

มีเรื่องพระจูฬปันถก ที่คนน�ามาขัดแย้งกับหลวงพ่อบ่อยๆ เป็นองค์ที่

พระพุทธเจ้าให้ผ้าขาวมาจับ การไปจับก็ถือว่าเป็นการท�าสมาธิ แต่เป็นลักษณะ

การท�าสมาธิความตั้งใจมั่น ไม่ใช่สมาธิความสงบ คือสมาธิมันต้องแยกเป็น

สองสมาธิด้วยกัน แต่คนเดี๋ยวนี้ไม่แยก พอเริ่มท�าสมาธิปั๊บ ก็จะมุ่งสู่ความสงบ

ทันที สอนกันอย่างนี้ทุกที่ไป ตัวส�าคัญของสมาธิคือความตั้งใจมั่น นี่ส�าคัญที่สุด 

ความสงบมันไม่เท่าไหร่หรอก ตัวอย่างพระจูฬปันถกที่จับผ้าขาวเดินไปเดินมา 

ลูบไปลูบมา อันนั้นเป็นสมาธิหรือไม่? เป็น แต่เป็นสมาธิต้ังใจมั่น ไม่ใช่สมาธิสงบ 

นี่มันแตกต่างกัน เราต้องแยกให้เป็น ค�าว่าตั้งใจมั่น คือตั้งใจท�าอะไรอยู่นั่นเอง 

ตัวอย่างจับผ้าไปจับผ้ามา นี่คือตั้งใจจับ เป็นสมาธิตั้งใจมั่น ไม่ได้สงบ ถ้าจิตมี

ความสงบแล้วจับได้ไหม? จับไม่ได้เลย มันวางแล้ว มันเข้าฌานไปแล้ว หากเป็น

อัปปนาสมาธิก็ดี หรือฌานสมาบัติก็ดี มันวางไปแล้ว จะจับผ้าได้ยังไง ก็เหมือน

คนนอนหลับเท่านั้นเอง ถ้านอนหลับไปแล้วมันจะคิดอะไรได้ รู้อะไรได้ มันก็

แล้วกันไป จะเอาก้อนขี้หมายัดใส่จมูกมันก็ไม่รู้เรื่องเลย ก็นอนหลับไปแล้ว 

จะมีผีสางนางไม้ มีเสือต่างๆ มาน่ังล้อมตัวอยู่ก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จะกลัวอะไร 

เพราะมันหลับไปแล้ว แต่คนเรายังไม่เข้าใจส่วนนี้

ค�าว่าตั้งใจม่ันมันไม่ถึงกับนอนหลับ คือมีกิริยาในการนอนได้เหมือนกัน 

แต่ไม่หลับ ถ้าเป็นในลักษณะนี้มันยังสามารถคิดอะไรได้ เสียงอะไรเกิดขึ้น

ก็ได้ยิน เร่ืองคิดต่างๆ ก็คิดได้ มันไม่หลับ อาจจะหลับตาลงเฉยๆ แต่ใจไม่หลับ 

นี่คือตั้งใจมั่น

คนเราสอนกันอยู่ทุกวันนี้ ในเมืองไทยก็ดี หรือในอเมริกานี้ก็เถอะ 

พอสอนปั๊บก็จะสอนสมาธิความสงบอย่างเดียว คือหวังจะให้เกิดปัญญา แต่นี่

ไปสอนท�าไมในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ คือเห็นใจคนสอนเหมือนกัน คนสอนไม่ได้

อ่านต�าราของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง อ่านต�าราของฤๅษีมาสอนคน แล้วก็

น�ามาอ้างอิงว่าเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า นี่จริงๆ แล้วเป็นไหม? เป็น แต่เป็น
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เพียงส่วนปลีกย่อยเท่านั้น ไม่ใช่จุดส�าคัญ เพราะกำรท�ำสมำธิเป็นตัวเสริม

ปัญญำเท่ำนั้นเอง ไม่ใช่หลักเดินหน้ำ เหมือนกับเรำนอนหลับพักผ่อน 

ก็พักผ่อนไปเพ่ือเรียกก�ำลังแล้วมำท�ำงำนต่อ แสดงว่าการพักผ่อนเป็นตัวเสริม

ในการท�างานเท่านั้นเอง นี่สมาธิก็เหมือนกัน เราพักในสมาธิ ก็เหมือนกับเป็น

ตัวเสริมการท�างานทางปัญญาเท่านั้น ถ้าใครได้ฟังในสิ่งท่ีหลวงพ่ออธิบายและ

พิจารณาตาม ก็จะเข้าใจทันที

ในกำรท�ำงำนอะไรก็ตำม หำกเรำไม่ศึกษำงำนนั้นให้ดีก่อน มันก็

ท�ำอะไรไม่ได้ ในภาคปฏิบัติ เราต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าอะไรผิดถูกชั่วดี 

คนเรามักมีความเข้าใจผิดว่า “เมื่อจิตสงบดิ่งแล้ว ปัญญาจะพุ่งขึ้นมาๆ ปัญญา

ตัวนี้จะไปละกิเลสตัวนั้นตัณหาตัวนี้ แล้วเราเป็นพระอริยเจ้าเองขึ้นมาฟรีๆ” 

นี่อะไรกันหนอคนเรา ตัวเองโง่จะตายไป เม่ือยังไม่ได้แก้ไขความโง่ของตัวเองเลย 

จะมาเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไร พระอริยเจ้าเขาฉลาด ไม่ใช่คนโง่ เขารอบรู้

เรื่องปัญญาด้วยประการทั้งปวง นี่คือตีความหมายค�าว่าปัญญาเกิดไม่ถูกต้อง 

อย่างนี้มีในหนังสือไหม? มี แต่ปัญญาไม่ได้เกิดอย่างที่เขาพูด ค�ำว่ำปัญญำเกิด 

คือเกิดควำมเข้ำใจตำมควำมเป็นจริง ไม่ใช่เกิดอย่างน�้าพุ่งออกมาจากก๊อก 

มันต้องเกิดความเข้าใจมากขึ้นๆ นี่คือไปตีความหมายค�าว่าปัญญาเกิดไม่ถูก 

ไปเข้าใจว่าเกิดเหมือนอย่างดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นมา แล้วมันจะไปละกิเลสเอง 

อย่างนี้เข้าใจผิดไป

เรื่องบัณฑิตสำมเณร

โยม: หลวงพ่อเคยเขียนในหนังสือว่า บัณฑิตสามเณรที่เดินตามพระสารีบุตร 

เขาเห็นนายช่างก�าลังดัดลูกศร แล้วถามพระสารีบุตรว่าเขาท�าอะไร ท่านก็บอก

ว่าดัดศรเพื่อจะยิงให้ตรง เพื่อจะได้ยิงสัตว์ได้ อยากทราบว่าสามเณรกลับวัด

แล้วไปพิจารณาอย่างไรจึงได้เห็นธรรม?

หลวงพ่อ: เมื่อเณรเห็นคนดัดลูกศร จึงถามอาจารย์ว่า “เขาท�าอะไรกันครับ?” 

อาจารย์ก็ว่า “เขาดัดลูกศร” เณรเลยถามอีกว่า “ดัดไปเพ่ืออะไร? เอาไป
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ท�าไม?” อาจารย์จึงว่า “ดัดให้มันตรง ถ้าตรงแล้ว เขาจะไปยิงสัตว์ มันจะตรง

เข้าเป้าที่เขาต้องการ ถ้าลูกศรไม่ตรง มันเหวี่ยง มันไม่เข้ากับเป้าที่ต้องการ” 

เณรก็คิดว่า “ถ้ามีความเห็นตรง ทุกอย่างจะตรงตามไปทั้งหมด” นี่เณรได้

โอปนยิโกแล้ว

เมื่อเณรเห็นคนขันน�้าเข้านา ดินที่เป็นพื้นสูงเขากั้นน�้าไว้ส่วนนี้ ให้น�้าไหล

ไปส่วนนี้ ก็ถามอีกว่า “เขาท�าอะไร? อาจารย์” อาจารย์ก็ว่า “เขาขันน�้าเข้านา” 

เณรเลยได้คิดว่า “ขนาดน�้าท่ีไม่มีหัวใจ ท�าไมมันไหลไปได้ ไหลไปได้ยังไง? 

ค�าว่ากั้น กั้นเพื่ออะไร? เพราะปกติน�้าไหลไปสู่ที่ต�่า แต่พอก้ันที่ต�่าไว้ น�้าก็ไหล

ไปที่สูงได้” ก็โอปนยิโกได้ว่า “นี่หนอใจคนเรา มันชอบทางที่ต�่า ต้องการทาง

ที่ต�่าทั้งนั้น กั้นคืออะไร? คือสติปัญญาเป็นตัวกั้นไม่ให้ใจไปในทางที่ต�่า”

ในช่วงนั้นเณรก็ถามไปด้วย คิดไปด้วย ไม่ใช่ว่าเข้าฌานนะ นี่ปัญญาเริ่ม

เกิดขึ้น คือเณรเกิดความเข้าใจในเหตุผลที่อาจารย์ได้อธิบายไว้ แล้วน�าไปคิดต่อ

ได้เลย พอเข้าใจเณรก็ว่า “อาจารย์ครับ ไปเถอะ ผมไม่ไปหรอก ผมจะกลับวัด” 

คือเณรรู้ตัวว่าในขณะนั้นต้องการที่จะคิด จึงกลับวัด กลับมาที่กุฏิ กลับมาก็

พิจารณาเร่ืองการดัดศรให้ตรงกับเรื่องการกั้นน�้า คือสอนใจตัวเอง คือพิจารณาว่า

ใจคนเรำนี้เป็นยังไง ที่มันคดโค้งวกวนอยู่ทุกวัน มันโค้งไปนู่น โค้งไปนี่ 

ไปสวรรค์บ้ำง ไปพรหมโลกบ้ำง ไปเกิดบ้ำง มันคดโค้งวนอยู่ คือวนเวียน

ตำมวัฏฏะ ค�าว่าโค้งคือมันไม่ตรง โค้งอย่างนี้มันถูกไหม? มันไม่ถูก ส่วนเรื่อง

การกั้นน�้าก็สอนว่า เหมือนกับใจของคน มันไหลไปทำงที่ต�่ำอยู่เสมอ ทำงที่สูงๆ 

มันไม่ข้ึนไป มันต้องกั้นท่ีต�่ำเอำไว้เพ่ือให้น�้ำไหลไปสู่ที่สูงได้ นี่คือพิจารณาใจ

ของเณรเอง หลักปฏิบัติคือกำรพิจำรณำว่ำทุกอย่ำงในโลกเป็นของไม่เที่ยงแท้

แน่นอน ทุกอย่ำงเป็นไปตำมกฎไตรลักษณ์ท้ังนั้น ในสมัยคร้ังพุทธกาลก็สอนกัน

อย่างนี้ ในขณะที่เณรพิจารณาอยู่นั้น ไม่ได้เข้าฌานนะ ไม่ได้เข้าสมาธินะ คือ

ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ แต่ในช่วงนั้นเณรยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์

ในขณะที่พระสารีบุตรกลับจากบิณฑบาต พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระสารีบุตร

กลับมาแล้วจะน�าอาหารไปให้เณร แต่เณรก�าลังพิจารณาต่อเนื่องอยู่ จึงไม่
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อยากให้พระสารีบุตรไปรบกวนเณร พระพุทธเจ้าก็เลยหาอุบายเนรมิตตัวเอง

ไปขวางไว้ คือไปชวนพระสารีบุตรคุย แล้วคอยจังหวะให้เณรบรรลุอรหันต์ก่อน 

หลังจากเณรเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้ว จึงให้พระสารีบุตรกลับวัด นี่เร่ือง

ของบัณฑิตสามเณร

ในยุคนี้สมัยนี้ มีคนตั้งใจภาวนาปฏิบัติกันมากทีเดียว แต่ก็น่าเสียดายว่า 

การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางเดิมของพระพุทธเจ้า เลยเกิดความวกวน

สับสนกันอยู่เดี๋ยวนี้ คือไม่มั่นใจในการปฏิบัติของตัวเอง ยังมีความลังเลสงสัย

กันอยู่ว่าถูกทางหรือไม่ถูกทาง

ขันธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส แต่เป็นที่พักของกิเลส 

โยม: ที่หลวงพ่อเขียนว่า สมัยพระสิขีพุทธเจ้า เป็นสมัยก่อนพระพุทธเจ้า

องค์ปัจจุบันใช่ไหมคะ? 

หลวงพ่อ: คนละองค์กัน องค์หน่ึงชื่อว่าพระพุทธสิขี เป็นองค์ก่อนๆ นั่นแหละ 

พระสิขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า 

พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า ๖ องค์ องค์ปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่หก

โยม: เป็นหลายพันปี?

หลวงพ่อ: หลายล้านปี หลายร้อยล้านปีก็แล้วกัน

โยม: แล้วท่านระลึกได้ จ�าได้ หรือว่าอะไรคะ?

หลวงพ่อ: มันรู้หมดแหละ ท�าไมจะจ�าไม่ได้ เพราะเราไม่ได้นอนหลับทับสิทธิ์นี่ 

มันภาวนาเห็นเอง สิ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นให้รู้เองจากการภาวนา

โยม: การภาวนาที่ว่ามานี้ หมายความว่าใช้ค�าบริกรรมหรือปัญญา?

หลวงพ่อ: การเป็นอย่างน้ีต้องท�าสมาธิเป็น สิ่งที่ว่ามานี้เกิดขึ้นจากสมาธิ 

หลังจากใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้ว เราก็ต้องน้อมดูว่าเราได้สร้างบารมีมาอย่างไร

ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ก�าหนดจิตพิจารณาดูเรื่องเก่าของตัวเอง มันก็รู้ได้
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โยม: แล้วที่ว่ากายนี้ดับ แต่จิตไม่ดับใช่ไหมคะ? ดวงเดียวนี้ใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: จิตของคนเราแก่ไม่เป็น ตายไม่เป็น ความแก่เป็นเรื่องของกาย 

ไม่ใช่ของใจ

โยม: แล้วเรื่องวิญญาณ วิญญาณกับจิต? 

หลวงพ่อ: วิญญาณเป็นอาการของจิตเท่านั้นเอง ไม่ใช่จิต ตัววิญญาณออกมา

จากจิต เรียกว่าอาการของจิต อาการหมายถึงว่ารับรู้แทนจิตนั่นเอง วิญญาณ

แปลว่าการรับรู้ คือรู้ทั้งหมด มีอะไรมาสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็รู้

ทั้งหมด มีหน้าที่รับรู้เพียงอย่างเดียว หนาวก็รับรู้ได้ ร้อนก็รับรู้ได้ รูป เสียง กลิ่น 

รส ก็รับรู้ได้ทั้งหมด แต่การรับรู้ไม่ใช่กิเลส มันเพียงท�าหน้าที่รับรู้เท่านั้นเอง

หน้าที่ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง? รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ห้าข้อนี้

เป็นกิเลสหรือไม่? ไม่ใช่กิเลส แต่เป็นที่พักของกิเลส ตัวตัณหากิเลสมันเป็น

ตัวอาศัยขันธ์อยู่เท่านั้นเอง ต้องละตัวนี้ให้ได้ พูดง่ายๆ ว่า บ้านห้าหลังนี้ 

เป็นบ้านที่มหาโจรเคยมาพักมาอาศัย แต่บ้านไม่ใช่โจรนะ แต่โจรมาอาศัยได้ 

เมื่อก�าจัดพวกโจรเหล่านี้ได้หมดแล้ว บ้านก็เป็นบ้านตามเดิม ขันธ์ ๕ ไม่ใช่

กิเลส ต้องใช้ปัญญำหยั่งให้ถึง แยกให้เป็น กิเลสเป็นอีกส่วนหนึ่ง เป็น

ลักษณะควำมอยำก ควำมต้องกำร ควำมรักใคร่ มันเป็นส่วนท่ีมำแฝงใจอยู่ 

เรำมำก�ำจัดตัวนี้ออกไปจำกใจเท่ำนั้นเอง ตัวก�ำจัดต้องเอำปัญญำก�ำจัด 

ไม่ใช่เอาสมาธิก�าจัด

โยม: หลวงพ่อคะ เมื่อละขันธ์ ๕ ได้แล้ว จิตดับไหมคะ? หรือจิตเป็นอนัตตา?

หลวงพ่อ: จิตมันไม่ดับ จะดับได้ยังไง ไม่ใช่อนัตตา อนัตตามันเรื่องของขันธ์

โยม: แล้วที่ว่าถึงนิพพาน จิตจะไปอยู่ที่ไหน?

หลวงพ่อ: ไม่มีภพ ไม่มีชาติ เมื่อถึงนิพพำนแล้ว เขำไม่พูดว่ำจิต เขำจะพูดว่ำ

ควำมบริสุทธิ์ในธรรม ส่วนมำกเรำพูดกันง่ำยๆ ว่ำจิตมีควำมบริสุทธิ์ แต่จริงๆ 

แล้วไม่ใช่อย่ำงนั้น เป็นควำมบริสุทธิ์เท่ำนั้นเอง
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โยม: ที่อ่านหนังสือของหลวงปู่ท่านหนึ่ง ท่านบอกว่านิพพานก็คือจิตว่าง เข้าสู่

ความว่างของจักรวาล

หลวงพ่อ: อันนั้นก็ของหลวงปู่ท่าน เป็นมุมหนึ่งล่ะ คือเขียนออกมาอย่างนั้น 

แต่การสมมตินั้นท่านคิดหรือเปล่าว่าการตีความมันได้แค่ไหน ความจริง

มันไม่ใช่หรอก คือไม่มีค�าสมมติว่าว่างหรือไม่ว่าง ค�าว่าว่างเป็นสมมติ

เทียบเฉยๆ ท�าให้คนเข้าใจไปในลักษณะที่ว่ามา นี่คือการตีความ ถึงท่านได้

เป็นพระอริยเจ้าก็ตามเถอะ แต่การตีความเนื้อหาสาระเหตุผลต่างๆ มันจะออก

มาไม่เหมือนกัน เป็นลักษณะสมมติค�าพูดก็แล้วกัน สมมติค�าพูดประโยคต่างๆ 

ออกมาไม่เหมือนกัน นี่มันอ่อนในภาคปริยัติ ลักษณะว่างที่ว่ามา จิตไม่ใช่ว่า

ว่างหรือไม่ว่าง ไม่ได้พูดกันว่าว่างหรือไม่ว่าง ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ไหนหรืออย่างไร 

คือภพไม่มี ไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่ไป ไม่มีที่มา ไม่มีที่ลงที่ขึ้น จะไปตีความหมายว่าเป็น

ลักษณะสูญไป เป็นอนัตตาไป นี่ไม่ใช่ อย่าไปงงกับของง่ายๆ ให้เราเป็นก่อน

แล้วจะรู้เอง

ควำมเกี่ยวข้องกันมำในอดีต

โยม: ตอนที่หลวงพ่อก�าลังปฏิบัติธรรม มีหลวงปู่มั่นมาหาในสมาธิ ท่านยัง

มีจิตอยู่ไม่ใช่เหรอคะ? จิตที่ส�าเร็จธรรมแล้ว มาคุยกับหลวงพ่อ

หลวงพ่อ: ไม่ใช่อย่างนั้น นั่นคือคุณของหลวงปู่มั่น ไม่ใช่หลวงปู่มั่น เป็นคุณ

ที่เกี่ยวข้องกันมาในอดีต ก็เหมือนกับพ่อแม่เราท่ีท่านท�าบุญไว้ดีแล้ว ท่านไป

สวรรค์แล้ว แต่เราก็ฝันเห็นท่านเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีไป ทั้งๆ ที่พ่อแม่เราไม่ได้

มาจริงๆ แต่เราก็ฝันเห็นท่านได้ ภาพในฝันที่เห็นเรานั้นคืออะไร? คือคุณของ

พ่อแม่ต่างหาก เป็นคุณของพ่อแม่ท่ีฝังอยู่ในใจเราออกมาปรากฏภาพให้เราเห็น

เท่านั้นเอง นี่ยังเป็นสังขารอยู่

โยม: ที่ท่านมาสอนธรรมะข้อนั้นข้อนี้ มาเตือนหรือคะ?

หลวงพ่อ: นั่นล่ะ คือคุณไง
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โยม: เป็นคุณของท่านมาเตือน ทั้งๆ ที่จิตเราอาจจะไม่ได้นึกถึงธรรมะข้อนั้น 

แต่ท่านเข้ามาสอน มาเตือนจิตเราอย่างนั้นหรือคะ?

หลวงพ่อ: มาให้อุบาย

โยม: มันเป็นคุณเหรอคะ? แต่ในขณะน้ัน หลวงพ่อไม่ได้หลับอยู่นี่คะ อยู่ในสมาธิ?

หลวงพ่อ: ไม่ได้หลับ แต่ก็เป็นคุณนั่นแหละ ตัวอย่างในยุคศาสนาพระพุทธเจ้าเรา 

มีพระมหากัสสปะองค์หน่ึง ท่านนิพพานไปแล้วนะ แต่ร่างกายยังไม่ได้เผา 

อยู่ในถ�้าที่เขาสามยอด

โยม: เดี๋ยวนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ ยังไม่ได้เผา ไฟที่จุดบูชาเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ดับ ดับไม่เป็น 

ยังสว่างอยู่ทุกๆ นาทีไป ยังสว่างไปเรื่อยๆ จนถึงศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย 

ถามว่าท�าไมจึงไม่เผา? ยังเผาไม่ได้ เพราะบุญคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกันกับ

พระศรีอาริยเมตไตรย

โยม: ร่างกายท่านยังอยู่ในถ�้าใช่ไหมคะตอนนี้?

หลวงพ่อ: อยู่ในถ�้า

โยม: หลวงพ่อไปเห็นมาแล้วใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: ยังๆ พระศรีอาริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเผาเอง 

จะเอาศพของพระมหากัสสปะใส่มือ วางไว้มือข้างซ้ายด้านหนึ่ง แล้วก็เผาด้วย

อ�านาจฌาน เรียกว่าเตโชธาตุ พรึ่บเดียวไปเลย

โยม: แล้วหลวงพ่อทราบได้โดยญาณใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: มีประวัติอ่านเหมือนกัน

โยม: แล้วไฟที่ยังไม่ดับอยู่ตรงไหนคะ?

หลวงพ่อ: ก็อยู่ข้างๆ ศพนั่นแหละ คือบูชาอยู่ เป็นไฟทิพย์ ดับไม่เป็น
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โยม: อยู่เขาไหนคะ?

หลวงพ่อ: ตามต�าราว่าอยู่ที่เขาสามยอด เขาตีนไก่ เขาว่านะ ไม่รู้เหมือนกัน 

หนังสือไม่ได้บอกหรอกว่าอยู่ที่ไหน จะอยู่ที่ประเทศเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ 

โยม: แต่ในประวัติว่าท่านเคยมาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ ตัวท่านมาเผยแผ่ใน

ประเทศไทย

หลวงพ่อ: คือศพท่านนี้เป็นลักษณะไม่มีคนเห็นหรอก คือปิดแล้ว นอกจาก

พวกเทวดาจะไปกราบไหว้บูชาเท่านั้นเอง คนธรรมดาไม่เห็น เป็นถ�้าปิด ถามว่า

ท�าไมเป็นอย่างน้ัน มีความเก่ียวข้องกันอย่างไร? คือในสมัยก่อนยาวนานมาแล้ว 

หลายกัปที่ผ่านมา ในยุคนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ 

พระศรีอาริยเมตไตรยเป็นควาญช้าง พระมหากัสสปะเป็นช้างพระที่นั่ง เป็นช้าง

ที่ว่านอนสอนง่าย สอนได้ทุกอย่าง วันหนึ่งพระราชาถามควาญช้างว่า “นี่วันนี้

เราจะไปธุระ เสด็จประพาสป่า ไปทางเลียบเมือง ไหนเอาช้างมาดูสิ ช้างเธอ

ฝึกดีหรือยัง?” ควาญช้างก็ว่า “ฝึกดีแล้ว” ช้างตัวนั้นคือพระมหากัสสปะนั่นเอง 

พระราชาก็ทรงช้างนั้นไป ในขณะที่ขี่ไปนี้เอง ช้างเกิดตกมัน พอเดินเข้าป่า 

ก็ไปเจอพวกช้างป่าตัวเมีย ช้างพระราชาได้กลิ่นช้างตัวเมียเลยอดใจไม่ไหว 

ควาญช้างก็เอาไม่อยู่ เลยวิ่งตามช้างตัวเมียนั้นไป จนพระราชาตกลงมาจาก

หลังช้าง พระองค์โกรธมากเหมือนกัน

พระราชาจึงบอกกับควาญช้างว่า “ไหนเธอบอกว่าช้างนี้ฝึกดีแล้ว? 

ท�าไมเป็นอย่างนี้?” ควาญช้างตอบว่า “ก็ฝึกดีแล้ว” พระราชาเลยถามว่า 

“ในเม่ือสอนดีแล้ว ท�าไมเป็นอย่างนี้?” ควาญช้างจึงให้เหตุผลว่า “อะไรก็ตาม 

ถึงฝึกดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีความก�าเริบของใจ คือราคะก�าเริบมาแล้วอย่างนี้ 

ทุกอย่างจะพังตามๆ กันหมด คนก็เหมือนกัน สัตว์ก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรจะ

อยู่เหนือกว่าเรื่องกามคุณไปได้ เรื่องกามคุณเป็นเรื่องใหญ่ สัตว์ก็เหมือนกัน 

เมื่อช้างมันมีความต้องการในกามคุณ มันก็ไปตามเรื่องของมัน คนก็เหมือนกัน 

ถ้ามันต้องการในกามคุณ มันก็เอาไม่อยู่เช่นเดียวกัน จะฝึกมาดีขนาดไหนก็ตาม 

หรือเหมือนกับนักพรตนักบวชษีต่างๆ เขาจะมีอ�านาจของฌานเก่งกล้าเท่าใด
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ก็ตาม เคยเหาะเหินเดินอากาศอยู่ก็ตาม แต่เมื่อเจอกับอ�านาจของกามคุณ 

อ�านาจของฌานก็ช่วยอะไรไม่ได้ คือแม้เหาะอยู่ก็ตกได้”

พระราชาฟังแล้วก็ว่า “เออ! น่าคิด มีเหตุผลเพียงพอ” ก็เลยตามช้างนั้นมา 

“ในเมื่อฝึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ จะลองดู” ลองยังไง? คือเอาท่อนเหล็กมาเผาไฟ

ให้แดงๆ แล้วเอาช้างมากอดท่อนไฟนั้น ควาญช้างก็เรียกช้างมาและบังคับให้

ช้างท�าตาม ช้างก็กอดท่อนไฟนั้น กอดจนตาย น่ีคือกรรม พระศรีอาริยเมตไตรย

และพระมหากัสสปะจึงมีความเกี่ยวข้องกันมาในอดีตอย่างนี้ นี่เป็นเรื่องเก่า

โยม: แล้วท�าไมพระมหากัสสปะถึงต้องมาเกิดในยุคพระพุทธองค์ มาเป็น

พระสาวก?
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หลวงพ่อ: มันมีความเกี่ยวข้องกันมาในชาติอ่ืนๆ อีก เป็นลักษณะการสร้าง

บารมีร่วมกลุ่มกันมา จึงมาเกิดในยุคเดียวกัน คือเป็นบารมีของแต่ละองค์ 

เป็นกลุ่มๆ นะ ไม่ใช่กลุ่มเดียว นี่เรื่องราวของสาวกพระพุทธเจ้า ค�าว่าสาวก

ในท่ีนี้หมายถึงสาวกผู้ใหญ่นะ พระอรหันต์ธรรมดาๆ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นอย่างนี้ 

ส�าคัญคือสาวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่ามา มีการสร้างบารมีร่วมกันมาเป็นกลุ่ม จึงมี

ความเกี่ยวข้องกันมา พวกเราทั้งหลายนี้ไม่มีกลุ่ม เป็นพวกปฏิบัติเร่ร่อนจรจัด

ไปเรื่อยๆ (หลวงพ่อหัวเราะ) เป็นสาวกธรรมดาๆ คือไม่ต้องรับค�าพยากรณ์

จากใครก็ได้

ในช่วงท่ีพระโพธิสัตว์จะลงมาจุติครั้งแรก ต้องพิจารณาก่อนว่า ถ้าจะมา

เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้ มีเหตุปัจจัยทุกอย่างพร้อมแล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น

๑) ในยุคนี้ คนมีอายุขัยเท่าไหร่ ถ้าอายุขัยของคนต�่ากว่า ๑๐๐ ปี จะมา

ไม่ได้ คนต้องมีอายุขัย ๑๐๐ ปีขึ้นไป

๒) ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะมาเกิดร่วมมาเกิดหรือยัง?

๓) สาวกซ้ายขวา (พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร) พระพุทธอุปัฏฐาก 

(พระอานนท์) มาเกิดหรือยัง

๔) บริวารที่สร้างบารมีมาร่วมกัน พระสาวกผู้หลักผู้ใหญ่มาเกิดหรือยัง

เมื่อทุกอย่างพร้อม จึงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า นี่สมัยครั้งพุทธกาล 

ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น

แต่พวกเราทั้งหลายเป็นระดับสาวกทั่วไป ถึงเวลาไหน ปฏิบัติอย่างไร 

เม่ือกิเลสอาสวะหมดไปก็ไปเลย ไม่ต้องห่วงอะไร ให้พ้นไปก็แล้วกัน ในทุกยุค

ทุกสมัย ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์จะเหมือนๆ กัน เร่ืองเดียวกัน 

คือ สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปโป ปัญญำควำมเห็นชอบ ควำมคิดชอบ เป็นหลัก

ยืนตัวทั้งหมดเลย ไม่มีสมำธิน�ำหน้ำในกำรปฏิบัติ เป็นปัญญำน�ำหน้ำตลอด 

ในทุกยุคทุกสมัยต้องเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็เหมือนกัน 

อาศัยปัญญาน�าหน้าเช่นเดียวกัน มีมรรค ๘ เป็นแนวทางเดียวเท่านั้นที่คนจะ

บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้
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จิตมันดับไม่เป็น

โยม: หลวงพ่อคะ ในหนังสือพบกระแสธรรมที่หลวงพ่อเขียน ตอนสุดท้าย

ที่บอกว่าอาสวะหมดสิ้นไปจากใจ หลวงพ่อพูดถึงช่วงที่มีญาณเกิดขึ้น แล้วก็

วิญญาณดับ อันน้ันเป็นการดับชั่วครู่ในช่วงที่ญาณนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมคะ? หลวงพ่อ

พูดว่าจิตไม่ดับ วิญญาณเป็นส่วนหน่ึงของจิต ก็เลยสงสัย แล้วต่อมาเวทนาก็ดับ 

หลวงพ่อ: มันดับพร้อมกัน คือจิตลงสู่ภวังค์ มันดับพรึ่บเดียวเลย ท�าไมถาม

อย่างนี้ล่ะ คือเขียนเป็นตัวอย่างไว้เฉยๆ ค�าว่าดับ คือวิญญาณมันดับ ไม่ใช่ว่า

จิตดับ วิญญาณไม่ใช่จิต เป็นอาการของจิตเฉยๆ

โยม: มันดับชั่วครู่หรือยังไงคะ? ชั่วขณะที่ญาณนั้นเกิด

หลวงพ่อ: ท�าไมถามสิ่งที่ไม่มีสาระอะไรเลย คือธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ผู้ท่ีจะ

ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกคน

โยม: แต่หลังจากเกิดอาการนั้นแล้วจิตไม่ดับ?

หลวงพ่อ: จิตมันดับไม่เป็น

โยม: คือโยมสงสัย มันดับจากกิเลสใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: กิเลสดับ ไม่ใช่ว่าจิตดับ

โยม: คือสงสัย จิตไม่เป็นอนัตตา?

หลวงพ่อ: อนัตตาไม่เก่ียวกับตัวน้ัน เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว อนัตตาไม่เกี่ยวกัน 

คนละส่วนกัน แต่พระบางองค์ก็เขียนขึ้นในต�าราว่าเป็นอนัตตาเหมือนกัน 

แต่เขาไม่รู้จัก

โยม: ที่ฝรั่งเขาพูดขึ้นมาว่าอนัตตาไม่ใช่เฉพาะในรูปธรรม เขาไปอ่านมาจาก

ไหนไม่ทราบ?

หลวงพ่อ: นามก็นามขันธ์นั่นแหละ คือไม่ได้พูดเรื่องความบริสุทธิ์ของจิตนี่ 

เร่ืองนามขันธ์นี้มีอยู่ในต�าราท่ัวไป เป็นอนัตตาทั้งนั้นแหละ เวทนาอนัตตา 



๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๑๗

สัญญาอนัตตา ก็นามขันธ์ทั้งนั้น ที่ว่ามามันไม่เกี่ยวกับส่วนนี้ มันเลยไปแล้ว 

มันเลยขันธ์ ๕ ไปแล้ว มันดับคนละอย่างกัน 

โยม: ย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่ หลวงพ่อคะ จ�าเป็นหรือเปล่าคะว่าโยมจะต้อง

อ่านหนังสือ?

หลวงพ่อ: จ�าเป็น คือเราจะได้หายสงสัยว่าที่หลวงพ่อว่ามานั้นจริงหรือไม่จริง 

เป็นประวัติของพระอริยเจ้าในพระสูตร ยุคก่อนๆ ครั้งสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละ 

เพ่ือให้เราตัดสินใจได้ทันทีว่า การภาวนาปฏิบัติที่ว่า “ท�าสมาธิจิตสงบแล้ว 

ปัญญาเกิดข้ึน” นี่จริงไหม ให้เราพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเอง 

ให้หายลังเลสงสัยว่าจริงอย่างไรหรือไม่จริงอย่างไร ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเถียงกัน

อยู่อย่างน้ีแหละ องค์ไหนมาก็เทศน์อย่างนั้นอย่างนี้ ก็ลังเลสงสัยกันอยู่ ถ้าได้

อ่านอย่างนี้แล้ว หากองค์อื่นองค์ใดจะพูดว่า “จิตสงบดีแล้ว ปัญญาจะเกิด” 

เราจะปฏิเสธได้ทันที นี่ไม่มีในต�าราของพระพุทธเจ้า อ่านต�าราของพระอริยเจ้า

มากมายก็ไม่มีเร่ืองราวเหล่านี้เลย ให้เราไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้ อ่านต�าราดูจะ

รู้ว่ามีหรือไม่มี ถ้ามี จะมีใครหาดูก็แล้วกัน มันไม่มีสักองค์หนึ่ง

เรื่องนำงลีลำวดี

โยม: หลวงพ่อคะ มีฝรั่งเขาถามโยมว่ายมบาลมีจริงหรือ ไม่เห็นมีอยู่ใน

พระสูตรเลย?

หลวงพ่อ: พวกฝรั่งก็ฝรั่งนั่นแหละ จะไปรู้เรื่องอะไร มันตายแล้วก็รู้เอง ถ้าได้

อ่านพระสูตร มันมีอยู่ ถ้าได้พูดเรื่องนรกก็จะมีจ่ายมบาล มันมีอยู่ด้วยกัน 

แสดงว่าอ่านไม่จบเล่ม อ่านเล่มเดียวหน้าเดียวได้ยังไง อ่านทุกเล่มสิ ไปอ่าน

เล่มที่ไม่มี มันก็ไม่เห็น แต่มันมีอยู่

ตัวอย่าง เรื่องนางลีลาวดี อยู่ในพระสูตร นางเป็นภรรยาของนันทมานพ 

ตามปกตินันทมานพจะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก ๕๐๐ รูป มาฉัน

ที่บ้านทุกวัน วันหนึ่งนันทมานพไม่ว่างเพราะมีธุระไปค้าขายต่างเมือง ก็เลย
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มอบหมายหน้าที่นี้ให้นางลีลาวดีเป็นผู้นิมนต์พระแทน แต่นางไม่มีศรัทธากับ

ศาสนาพุทธ เป็นคนขี้ตระหนี่ กลัวของหมด หลังจากสามีไม่อยู่ พอพระมาฉัน

วันแรกเท่านั้นแหละ นางก็วางแผนว่าจะท�ายังไงไม่ให้พระมาฉันที่บ้านได้อีก 

หลังจากตอนที่พระฉันเสร็จกลับไปแล้ว ก็เลยไปบอกลูกน้องให้เอาเศษข้าว

เศษอาหารมาโปรยลงท่ีพื้น และก็ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านมาดู เพื่อเป็นพยาน

หลักฐานว่าพระมาฉันที่บ้านด้วยอาการไม่ส�ารวม ฉันทิ้งขว้างเละเทะไปหมด 

อาหารการกินก็หายาก หาอาหารเองไม่ได้แล้วมาฉันท้ิงขว้างอย่างน้ีได้ยังไง 

ก็เลยให้คนทั้งหลายมาดูเป็นพยานเอาไว้ คือโจทย์ว่าพระเป็นคนไม่ส�ารวม

ในการฉัน จากนั้นมานางก็ไม่นิมนต์พระมาฉันอีกเลย

จนเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆ สามีก็กลับมา นางก็เล่าให้สามีฟังว่า ที่ผ่านมา

ไม่ได้นิมนต์พระมาฉันที่บ้าน เพราะพระที่มาแล้วฉันด้วยอาการไม่ส�ารวม  ฉันท้ิง
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เศษข้าวเศษอาหารเละเทะเต็มไปหมด นางจึงไม่มีศรัทธา แต่สามีไม่เช่ือเพราะ

พอรู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรข้ึน จึงนิมนต์พระมาฉันใหม่ พอฉันไปๆ สามีก็มีศรัทธา

สร้างศาลาบ้าง สร้างกุฏิบ้าง สร้างหลายๆ อย่างขึ้นมาถวายศาสนา ด้วยอ�านาจ

ผลบุญนี้จึงเกิดปราสาทขึ้นมาบนชั้นดาวดึงส์ไว้รอนันทมานพในชาติต่อไป

ส่วนนางลีลาวดี กรรมนั้นก็ตามสนอง มีพวกจ่ายมบาลแปลงเป็นยักษ์มา

จับตัวนางลีลาวดีไป จับไปประจานแก่ชาวบ้านว่านางเป็นคนท�าลายชื่อเสียง

ศาสนา ไม่ให้คนทั้งหลายมานับถือศาสนาของพระพุทธเจ้า และพานางเหาะ

ไปให้คนดูเป็นตัวอย่างว่าอย่าท�าอย่างนี้ๆ พอเสร็จแล้วก็พานางเหาะขึ้นไปบน

ดาวดึงส์ นางก็ไปเห็นปราสาทของสามีอยู่โน่น มีชื่อว่านันทปราสาท ก็เลยว่า 

“โอ้! นี่ปราสาทของสามีของฉัน ฉันจะอยู่ที่นี่ จะไม่ไปไหน” แต่ยักษ์บอกว่า 

“ไม่ได้ ต้องลงมา” นางก็เลยถูกจับลงนรก คือจ่ายมบาลพวกนี้พยายามสอน

นางด้วยการทรมาน นางก็อ้อนวอนทุกสิ่งทุกอย่าง ขอกลับบ้าน แต่ในช่วงนี้

จ่ายมบาลเขาเอาเต็มที่ จับขานางลีลาวดียกขึ้น แล้วก็หย่อนหัวลง จะหย่อนลง

หลุมนรก ขณะน�้าในนรกก�าลังเดือดพล่านอยู่นั่นแหละ สุดท้ายก็หย่อนลงไป 

เหมือนกับหย่อนกบลงหม้อน�้าร้อนก็แล้วกัน (หลวงพ่อหัวเราะ) ทุกวันนี้

นางลีลาวดีก็ยังไม่ขึ้นมาจากนรกเลย คือมันมีตัวอย่างอยู่ มีมากมายเหลือเกิน

เรื่องจ่ายมบาล ต้องอ่านพระสูตรให้จบเล่มสิ

โยม: พระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกหรือคะ หลวงพ่อ?

หลวงพ่อ: อยู่ในพระไตรปิฎก

โยม: หลวงพ่อคะแล้วตอนนี้พระถังซัมจั๋งอยู่ที่ไหนคะ?

หลวงพ่อ: ก็ไม่รู้ หลวงพ่อไม่ได้อ่านประวัติพระถังซัมจั๋ง

โยม: ตามประวัติสุดท้ายได้ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต ลงมาหรือยังคะ?

หลวงพ่อ: ไม่รู้เหมือนกัน หลวงพ่ออ่านประวัติพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

อย่างเดียว ไม่ได้อ่านของมหายาน เราเป็นเถรวาทก็เอาประวัติฝ่ายเถรวาท

มาอ่าน พระถังซัมจั๋งเป็นของมหายาน เป็นของประเทศจีนเขา
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หลักไตรลักษณ์ครอบคลุมทั้งสำมภพ

โยม: ท่ีหลวงพ่อเขียนไว้ ที่หลวงปู่ขาวเคยสอนว่า “กวางเดินเข้าไปในป่า 

ก็จะไม่เห็นกวาง” ท�าไมถึงไม่เห็น เพราะว่าเห็นไปเองใช่ไหมคะว่ามีกวาง?

หลวงพ่อ: อันนั้นสมมติ คือสมมติข้ึนมาว่ากวางเดินเข้าไปในป่า แล้วคนมหาศาล

ก็ไปล้อมป่าอยู่ คนเป็นหมื่นเป็นแสนล้อมหมดแล้วก็เดินเรียงกันเข้าไปในป่านั้น 

เปิดทุกใบไม้ เปิดทุกหย่อมหญ้า แต่ก็ไม่มีกวาง นี้ฉันใด ราคะตัณหาต่างๆ 

ภายในใจเราไปหาดูสิมันมีไหม? คือปัญญาค้นหาหมดแล้วมันไม่มี มันเป็น 

การเปรียบเทียบเท่านั้นเอง

โยม: ไม่เข้าใจการพิจารณาธรรม จะเอาธรรมะข้อไหนขึ้นมาคิด?

หลวงพ่อ: อนิจจังก็ได้ ทุกขังก็ได้ อนัตตาก็ได้ สามข้อน้ี ค�าว่าอนิจจัง หมายถึง

ความไม่เที่ยงนั่นเอง คิดในสิ่งที่ไม่เที่ยง

โยม: ให้พิจารณาในสิ่งนั้นจนกระทั่งเข้าใจ?

หลวงพ่อ: ให้เข้าใจว่าลักษณะไม่เที่ยงเป็นอย่างไร ค�าว่าอนิจจังค�าเดียวมัน

คลุมจักรวาลอยู่ คือทั้งอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตำ แต่ละข้อมันคลุมจักรวำล

อยู่หมดทั้งสำมภพ คือ กำมภพก็ดี รูปภพก็ดี อรูปภพก็ดี อยู่ในนี้ทั้งหมด 

เรานั่งอยู่ที่นี่ก็มีอนิจจัง ตัวอย่างเสื้อที่เราใส่อยู่ก็เป็นอนิจจัง มันมีท้ังหมด 

จะเอาเข็มไปเจาะจุดไหนแล้วไม่เจออนิจจังไม่มี ในโลกอันน้ีไปเจาะดูเถอะ 

ไปเจาะตรงไหนเป็นอนิจจังตรงน้ัน แต่เราไม่เห็นส่วนนั้นเฉยๆ มันมีมาก ไม่มี

ช่องว่างเลย ในสำมโลก ทั้งกำมโลก รูปโลก และอรูปโลก ไม่มีจุดไหนเป็น

ของเที่ยง เอำปลำยเข็มเจำะลงไปที่ไหนมันเป็นอนิจจังทั้งนั้น ถ้าปัญญาเรามี 

มันพิจารณาได้กว้างขวาง แต่มันขาดปัญญาอย่างเดียว เราต้องมาฝึกปัญญา 

ค�ำว่ำปัญญำเกิด หมำยถึงเกิดควำมเข้ำใจตำมหลักควำมเป็นจริง

โยม: หลวงพ่อคะ แต่ไม่ใช่ทุกครั้งจะคิดได้ คือบางครั้งก็พยายามใช้ปัญญา 

แต่บางครั้งปัญญามันไม่เกิด มันไม่เข้าใจ
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หลวงพ่อ: เพราะเรายังไม่แยบคายเท่านั้นเอง คือพิจารณาไม่ชัดเจน ไม่แจ่มแจ้ง 

ถ้าพิจารณาบ่อยๆ จะแยบคายหายสงสัยได้

โยม: คือบางครั้งพิจารณาบางจุดก็เข้าใจ คิดว่าเข้าใจได้พอใช้

หลวงพ่อ: เข้าใจเฉยๆ ยังท�าใจไม่ได้ ต้องท�าใจให้เป็นไปตามท่ีเราพิจารณาด้วย 

เรำพิจำรณำของส่ิงใดก็แล้วแต่ มันต้องท�ำใจให้เป็นไปตำมของสิ่งนั้น 

คือฝึกใจไปตำมส่ิงที่เรำคิด ถ้ำเรำคิดส่ิงที่ไม่เที่ยง ก็ต้องท�ำใจให้รู้เห็นว่ำ

สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นอย่ำงนี้ๆ ให้เกิดควำมสลดสังเวชใจข้ึนมำ เวลำเรำตรึก

ตำมควำมไม่เที่ยงอย่ำงนี้ๆ ต้องให้อำรมณ์ของใจเป็นไปตำมนั้น เหมือนกับ

เล่นละครเล่นหนังอะไรต่างๆ พอถึงบทโศก เขาก็ต้องมีลีลาท�าอารมณ์ของใจ

ให้โศกตาม ถ้าใจไม่โศก น�้าตาจะไม่ออก มันต้องมีอารมณ์โศกก่อน พอโศกปั๊บ 

น�้าตาก็ไหลออกมาได้เอง คือท�าใจให้เป็นไปตามที่คิด

เดี๋ยวนี้ปัญญาเราไม่ได้ฝึก มันก็ยากพอสมควร มันล�าบาก เหมือนกับ

หลวงพ่อนั่งพูดอยู่นี่ ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เหมือนกัน หากฝร่ังมาก็วิ่งหนีเข้าป่าไป

นั่นแหละ คนไม่ได้ฝึกพูด จะพูดได้ยังไงเล่า คนไม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ 

เหมือนกับพวกเรานั่งอยู่นี้ เคยฝึกมาแล้วหนิ ก็พูดได้ นี่การฝึกเป็นตัวส�าคัญ 

ปัญญาก็เหมือนกัน ต้องฝึกปัญญาท่ีมีอยู ่ให้เป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ 

ตามความจริงในธรรมะ แต่เรายังไม่ได้ฝึกอีกแหละ มันต้องฝึกคิดก่อน 

อย่างน้อยคิดให้ได้สักเดือนหนึ่งต่อๆ กันไป ดูสิมันจะมีอะไรเกิดขึ้น มันจะมี

อะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ไม่ใช่ว่าคิดแป๊บเดียว คือไม่พอหรอก มันไม่ใช่ มันต้อง

คิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เหมือนกับเรารดน�้าผัก จะรดทีเดียวให้ผักงามเลยมันเป็น

ไปไม่ได้ มันต้องรดบ่อยๆ มันต้องดูแลรักษา เหมือนกับเวลาเราสอนลูก เราสอน

ค�าเดียวครั้งเดียวจนวันตายก็ไม่ได้ ต้องสอนบ่อยๆ เช่นเดียวกัน ขนาดลูกเรา

เป็นหนุ่มเป็นสาวข้ึนมา มันยังต้องสอนกันอยู่ สอนบ่อยๆ แล้วมันจะค่อยๆ 

ซึมเข้าไป ขนาดว่าลูกแบเบาะตัวแดงๆ เกิดมาไม่กี่วันก็ต้องสอนกันแล้ว ถ้าเขา

รู้อยู่แล้ว เราจะสอนท�าไม บ่อยๆ เข้ามันจะฝังเข้าไปเรื่อยๆ ตัวอย่างลูกคนฝรั่ง

เกิดมาก็มีนิสัยของเขานะ เสร็จแล้วลองเอาไปให้คนไทยเลี้ยง นิสัยเก่านั้น
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มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการพร�่าสอน หรือลูกคนไทยเกิดมาก็เหมือนกัน 

ลองให้ฝรั่งเอาไปเลี้ยงดูสิ จะกลายเป็นนิสัยฝรั่งอีกแหละ

กำรสอนเป็นเรื่องใหญ่ ต้องเอำปัญญำสอนใจบ่อยๆ ส่วนมำกเรำ

ไม่ค่อยจะสอน เพรำะคิดว่ำอ่ำนต�ำรำรู้แล้วก็เลยไม่สอน แล้วก็ลืมไปอีก

โยม: แต่ถ้าพิจารณารู้จริงแล้ว แล้วมันไม่ลืมใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: ลืมไม่เป็น มันฝัง หลักปัญญาสอนใจนี้มันมีอยู่มากทีเดียว แต่เราท�า

ไม่ถูก เลยไปใช้งานอะไรไม่ได้ ท�าไม่เป็นด้วยซ�้าไป ขนาดลิงอยู่ในป่า ถ้าจับมัน

มาให้ข้ึนต้นมะพร้าวเลย จะท�าได้ไหม? มันท�าไม่ได้ มันต้องฝึกมันก่อน นกแก้ว

นกขุนทองก็เหมือนกัน เวลาร้องอยู่ในป่าก็เป็นนกแก้วธรรมดาๆ เอามาพูด 

“พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ได้ไหม? ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ฝึก ต้องฝึกกันทั้งนั้น 

ปัญญำเรำต้องฝึกคิดเช่นเดียวกัน ฝึกบ่อยๆ เข้ำมันจะเกิดควำมเข้ำใจ 

เกิดควำมเคยชินในกำรคิด จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตำม เรำหมั่นสังเกตในสิ่งที่เรำ

ไปสัมผัส คืออย่ำเพิ่งปล่อยทิ้งไป เห็นสิ่งใดก็ต้องสังเกตของสิ่งนั้น แล้วน�ำ

มำพิจำรณำต่อตำมเหตุกำรณ์ของมัน

เร่ืองอนิจจังมีมำก หำกฝึกคิดไปได้ระยะหนึ่ง มันจะไปต่อได้เรื่อยๆ เอง 

นี่ปัญญำเรำยังไม่ได้ฝึก มันเลยมืด ฉันทะยังไม่เกิด ต้องพิจำรณำไปให้เกิดฉันทะ

ขึ้นมำ เหมือนกับการเต้นร�า พอเต้นท่าแรกได้เท่านั้นแหละ ท่าสองไม่ยากเลย 

มันจะไปต่อของมันเองได้ คือมันรู้จักการออกขาออกมือ ออกท่าต่างๆ การเต้น

อะไรต่างๆ มันท�าได้ ท่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ยาก การร้องเพลงก็เหมือนกัน 

ถ้าร้องเพลงแรกได้ เพลงที่สองก็ไม่ยากเลย เพราะมันรู้จังหวะแล้ว

กำรฝึกปัญญำนั้นอย่ำเอำตำมปริยัติมำกเกินไป อ่ำนได้แต่อย่ำเอำ 

เพรำะปริยัติเป็นปัญญำของผู้อื่นเขำ อ่ำนเป็นตัวอย่ำงเฉยๆ แต่เรำไม่เอำ 

เวลำคิดจริงๆ เรำไม่เอำ ต้องใช้ปัญญำส่วนตัวของเรำเองล้วนๆ นี่เรา

มาเริ่มต้นใหม่ จะคิดผิดบ้างก็ไม่เป็นไร คิดไปเถอะ ต่อไปช�านาญเข้ามันจะ

พลิกแพลงได้เอง ถูกผิดยังไงมันจะเลือกได้ จะให้ถูกทั้งหมดทีเดียวคงเป็นไป

ไม่ได้ มันมีผิดบ้างเป็นธรรมดา 



๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๒๓

เหมือนกับนายช่างที่เขาสร้างบ้านเรือน ไม่ใช่ว่าเขาจะท�าได้ดีตั้งแต่แรก 

ฝึกไปนานๆ เข้าจึงจะสวยงาม งานทุกงานเป็นอย่างนั้น ทีแรกก็ต้องหยาบๆ 

ไปก่อน ต่อไปจะค่อยๆ ละเอียดข้ึนๆ แล้วมันจะพลิกแพลงของมันเอง 

คือรู้เองว่าจะท�าให้ดีนั้นต้องท�าอย่างไร ตัวอย่างเช่น ทุกคนในที่นี่พูดภาษา

อังกฤษกันเก่ง แต่ใหม่ๆ ก็ยังไม่เก่งหรอก พูดไปก็พอฟังได้เท่านั้น แต่ตอนนี้

เก่งมาก พูดเหมือนกับฝรั่ง เพราะมันฝึกพูดบ่อยๆ นั่นเอง

โยม: หลวงพ่อคะ เห็นว่าควรพิจารณาในสมาธิต้ังใจมั่น คือขณิกสมาธิ แล้วถ้า

ในขั้นอุปจารสมาธิละคะ?

หลวงพ่อ: อันเดียวกัน ใกล้เคียงกัน

โยม: แต่ถ้าอัปปนาสมาธินั้นสงบเกินไป?

หลวงพ่อ: คือสมาธิต่างๆ ไม่ได้บอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นขณิกะ” ทุกวันนี้หลวงพ่อ

ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่าขณิกะคืออะไร คือตีความว่าชั่วครู่เท่านั้นเอง ไม่ใช่มัน

บอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นขณิกะ” ไม่ใช่ มันไม่ได้พูด

โยม: ที่โยมถามเพราะว่า อย่างเวลาท�างานหรือท�าอะไรก็ตาม ก็พิจารณาไปด้วย 

มันก็อยู่ในตั้งใจมั่น โดยที่ไม่ได้หลับตา

หลวงพ่อ: คือจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ ความตั้งใจมั่นนี้มันเป็นกันได้ทุกคน 

คนนับถือศาสนาพุทธก็ได้ อิสลามก็ได้ คริสต์ก็ได้ ใครก็ตาม ลักษณะการท�า

อย่างนี้เป็นความตั้งใจมั่นทั้งนั้น

โยม: ตั้งใจมั่น คือมีสติใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: เรื่องสติไม่ต้องพูดกัน มันมีอยู่แล้วแหละ สติมันมีอยู่จึงตั้งใจมั่นได้ 

มันอยู่ด้วยกัน
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ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑

กำรเลือกเฟ้นธรรมะ

การเลือกเฟ้นธรรมะเพื่อศึกษาให้เข้าใจมันไม่ยากหรอก มันมีมาก แต่ถ้าต้องการ

เข้าใจจริงๆ ต้องไปดูต�ารา เป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ ฟังหลวงพ่ออธิบายอย่างเดียว

มันไม่เข้าใจครอบคลุมท้ังหมด มันเป็นบางส่วนบางประเด็นเท่านั้นเอง บางทีเรา

เป็นฆราวาสญาติโยม จะมาอ่านต�าราให้เข้าใจในหลักธรรมะจริงๆ นั้นยากมาก 

เวลาก็ไม่มี ต้องวิ่งเต้นขวนขวายอยู่กับทางโลกตลอดเวลา ครูบาอาจารย์เองก็

ต้องหาเวลาในการศึกษาและหาองค์ธรรมปฏิบัติมาสอน ธรรมะหมวดไหนพอ

จะน�ามาสอนโยมได้ก็เอามาสอน ไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะมาแล้ว จะน�ามาสอนโยม

ให้เข้าใจตามทั้งหมด นั่นเป็นไปไม่ได้ ครูบาอาจารย์บางท่านได้ศึกษาธรรมะ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท่ีสุด คือการปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพาน ก็ต้องเรียบเรียง

หรือเลือกเฟ้นธรรมะบางส่วนบางหมวดหมู่ที่จะมาสอนฆราวาสญาติโยม 

และก็ต้องดูคนฟังก่อนว่าเขาพอจะรับได้แค่ไหนอย่างไร แต่ส�าหรับฆราวาสมัน

เป็นธรรมะระดับพื้นๆ ธรรมดา จะพูดให้ถึงที่สุดถึงมรรคผลนิพพานทีเดียวนั้น

ยังไม่ได้ แต่ก็จะพูดในมรรคผลนิพพานขั้นพื้นๆ คือระดับภูมิธรรมพระโสดาบัน
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ภูมิธรรมพระโสดำบันนี้ เรำควรจะให้ถึงในชีวิตเรำ ควรปฏิบัติเอำตรงนี ้

คือเป็นของท�าง่าย ง่ายส�าหรับผู้ท�าถูกจังหวะถูกเส้นทางของมัน แต่ถ้าท�าไม่ถูก

จังหวะถูกเส้นทางก็ยากอยู่ ในกำรปฏิบัติเพื่อเข้ำกระแสธรรม หำกท�ำไม่ถูก

ไม่ตรง มันจะไม่เข้ำกับบำรมีเก่ำของเรำ และจะไม่ได้ผลอะไรเลย ก็เหมือนกับ

ลูกกุญแจกับแม่กุญแจ บางทีคนละลูกละแม่กัน แทงปุ๊บหมุนปั๊บมันไม่ออก 

มันจะแทงเข้าได้ แต่หมุนไม่ออก นั่นคือล็อกมันไม่เข้ากับเกลียวมัน แทงเข้า

ได้แต่หมุนไม่ได้ หมุนไม่ออก น่ีการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน เราปฏิบัติได้ 

แต่ท�าไปแล้วธรรมะที่ปฏิบัติอยู่มันตรงกับนิสัยเราหรือไม่ ถ้าธรรมะไม่ตรง

กับนิสัยเราก็ไม่ได้อีกแหละ

ก็เหมือนกับหมอให้ยาคนป่วย การให้ยากินน้ีให้ได้ เอาใส่เข้าปากก็กลืนได้ 

แต่ถามว่ายาที่กินไปน้ันถูกกับโรคของคนป่วยไหม ถ้ายาไม่ถูกกับโรคของคนป่วย

ก็กินเฉยๆ นั่นแหละ บางทีจะท้องอืดด้วยซ�้าไป หรือบางทีอาจจะแพ้ยาก็ได้ 

นั่นคือยาไม่ถูกกับโรคของคนป่วยนั้นๆ นี่ธรรมะก็เหมือนกัน ครูบาอาจารย์ผู้จะ

ให้ยาคนป่วย ผู้ที่รู้จริงๆ คือพระพุทธเจ้ำ พระองค์เป็นหมอใหญ่ เป็นผู้ฉำย

เอ็กซเรย์คนป่วยทุกระดับ รู้เห็นว่ำคนนั้นมีนิสัยเก่ำเป็นมำอย่ำงไร คนน้ันได้

สร้ำงบำรมีมำตั้งแต่เมื่อไหร่ สร้ำงมำอย่ำงไร พระองค์ท่านรู้เรื่องทั้งหมดนี้ดี 

ท่านก็พยายามเลือกเฟ้นคัดสรรธรรมะมาสอนพุทธบริษัทแต่ละองค์แต่ละท่าน 

ให้มันตรงกับธรรมะและบารมีเก่าที่เขาสร้างมา ในสมัยครั้งพุทธกำลจึงมี

คนปฏิบัติภำวนำกันง่ำยๆ ก็บรรลุมรรคผล เพรำะธรรมะที่พระพุทธเจ้ำให้

พุทธบริษัทไปปฏิบัติมันตรงกับบำรมีเก่ำของเขำ มันต่อเช่ือมกันง่ายๆ คือไม่

ขาดวรรคขาดตอน ถึงขาดมาแล้วก็ตาม เวลาเชื่อมกันปั๊บก็เสริมต่อกันไปเลย

เหมือนกับเราตักน�้าใส่ตุ่มใส่ไห แต่ก่อนก็ตักใส่แต่ไหนี้ แต่มันลืมไหนี้แล้ว 

พอวันที่สองก็มาตักใส่ไหอื่น นี่ท�าไมมันไม่เต็ม? ก็เพราะหาไหเก่าไม่ถูกน่ันเอง 

มันถูกไหใหม่ไป แต่วันหลังตักใส่อีก ถูกไหใหม่อีก ตักใส่ไหเก่าไม่เต็มสักที 

ตักเป็นปีๆ ก็ไม่เต็ม คือไม่ถูกไหเก่าสักทีหนึ่ง



๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๒๗

นี่เหมือนกันกับการภาวนาปฏิบัติ ถ้าเราสร้างบารมีมาอย่างหนึ่งในอดีต 

แต่ในชาตินี้เรามาปฏิบัติไม่ตรงกับบารมีเก่าที่เราเคยสร้างเอาไว้ ถึงจะปฏิบัติ

เอาชีวิตยอมตายก็ตามเถอะ ก็ท�าอะไรไม่ได้เลย คือมันเชื่อมกันกับของเก่าไม่ได้ 

ฉะนั้น การปฏิบัติให้ตรงกับบารมีเก่าเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก

ในสมัยคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจ้าสามารถบอกบารมีเก่าของผู้ปฏิบัติได้ 

จึงเชื่อมกันได้ปั๊บเดียว คือเหมือนกับไหน�้านั่นแหละ เมื่อวานตักไม่เต็ม วันนี้

ตักเติมใส่ไหเก่าอีกเดี๋ยวก็เต็ม มันก็ง่ายขึ้น นี่เราท�าทุกวัน ท�ากันจ�าเจ ไม่รู้ว่า

บารมีเก่าหรือใหม่ ภาวนาไปก่อนอย่างนั้นไปเร่ือยๆ ใครว่าดีก็ท�าไปอย่างนั้น 

มันไม่ได้เข้ากับบารมีเดิมของตัวเอง คือไม่ใช่ว่าธรรมะทั้งหมดจะเข้ากันได้นะ 

ก็เหมือนกับคนป่วยคนไข้นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าคนไข้ทั้งหมดรับการรักษาด้วยยา

แบบเดียวกัน ถ้ารู้ว่าคนไข้เป็นโรคอย่างนี้ๆ ก็ต้องให้ยาอย่างนี้ๆ ไป ถึงยานี้

เคยรักษาคนหายมามากมายก็ตาม แต่ไปรักษาคนไข้บางคนจะไม่หายเพราะ

โรคเขาไม่เหมือนกัน 
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ธรรมะก็เหมือนกัน ธรรมะหมวดน้ีแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเคยไปสอน

พุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลได้รู้แจ้งเห็นจริง ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า

อย่างนี้ๆ แต่จะมาสอนคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ คือมันไม่เข้ากับบารมีคนกลุ่มนั้น 

หลวงพ่อศึกษามามากเรื่องว่าจะให้ธรรมะฆราวาสอย่างไร แต่ก็สุดวิสัยอย่างหน่ึง 

คือหลวงพ่อไม่มีญาณหย่ังรู้วาสนาบารมีเก่าของคน ในสมัยครั้งพุทธกาล

บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีญาณนี้เช่นเดียวกัน ญาณนี้จะมีอยู่กับ

พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น คือรู้จักนิสัยวาสนาบารมีคนอื่นได้ แต่องค์อื่น

รู้ไม่ได้เลย มันจึงยาก ขนาดพระสงฆ์เทศน์ให้ญาติโยมทั้งหลายฟัง ก็เทศน์

สุ่มๆ เดาๆ เหมือนกับหว่านไปโปรยไป เหลือแต่ว่าใครจะจับธรรมะถูกหรือ

ไม่ถูกเท่านั้นเอง หากคนไหนจับธรรมะถูกก็โชคดีไป ถ้าคนไหนจับไม่ถูกก็

แล้วกันไปอีก เสียเวลาไปอีก

เหมือนกับเขาซื้อเลขซ้ือหวยของอเมริกาหรือของไทย มันเป็นของเสี่ยงๆ 

ซื้อไปอย่างนั้นแหละ อย่างลาสเวกัสเขาเอามาให้หลวงพ่อดูเรื่องเขาจะซ้ือเลขอะไร 

นี่ก็เสี่ยงทั้งนั้น กี่คนถึงจะได้สักคนหนึ่ง? ร้อยคนจะได้ไหม? ไม่ได้ เราเห็นเขา

ซื้อหวยมันก็เอาเป็นธรรมะได้ เหมือนกันกับการปฏิบัติธรรม เป็นของเสี่ยงๆ 

เหมือนกัน หากคนโชคดีข้ึนมา พอหยอดเหรียญปั๊บก็จับมันออกมาได้ เวลาถูก

เหมือนกับได้ง่ายๆ แต่บางคนหยอดเหรียญอยู่น่ัน ใส่ท้ังวันก็หายหมด คือไม่ได้

อะไรเลย เมื่อไม่ตรงกับล็อกของมัน เงินก็ไม่ออกมา

หลักภาวนาก็เหมือนกัน เราภาวนาปฏิบัติถึงจะเป็นธรรมะหมวดเดียวกัน

ก็ตาม แต่มันไม่ถูกกันกับทุกๆ คน ธัมมวิจยะ พระพุทธเจ้าท่านเลือกเฟ้นธรรมะ

สอนพุทธบริษัท ถ้าคนในกลุ่มนั้นสร้างนิสัยบารมีมาเหมือนกัน พระองค์จะเอา

ธรรมะหมวดเดียวกันสอนทีเดียวจบไปเลย บรรลุธรรมเป็นกลุ่มไปเลย เพราะมัน

สร้างมาลักษณะเหมือนๆ กัน เหมือนกับคนป่วยในโรงพยาบาล ถ้าเป็นโรค

เดียวกัน ก็ให้ยาพาราฯ รวดเดียวเลย กินเสมอภาคกันหมด เพราะโรคปวดหัว

อันเดียวกันก็หายได้ทุกรายเหมือนกัน แต่ถ้าปวดหัวเน่ืองจากเน้ืองอกในสมอง 

มันจะหายไหม? ไม่หาย ปวดหัวเหมือนกันแต่ไม่หาย
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บางคนที่เมืองไทยเขาว่าหลวงพ่อสอนผิดก็มี แท้จริงมันไม่ผิด มันถูก

ด้วยซ�้าไป คือมันผิดไปจากที่เขาสอนนั่นเอง ส่วนมากเขาสอนกันในเมืองไทยก็ดี 

ในอเมริกาก็ดี หรือทั่วโลกก็ดี เขาสอนเรื่องการท�าสมาธิกัน สอนอย่างเดียวกัน

ว่า “แค่นึกค�าบริกรรมให้จิตมีความสงบ” และยังสอนต่อไปว่า “พอจิตสงบแล้ว

ปัญญาจะเกิดขึ้น” ส่วนใหญ่สอนกันแบบนี้ นี่ในสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า

สอนใครอย่างนี้ท่ีไหน? ไม่มีเลย ท�าไมยุคนี้สมัยนี้จึงสอนเรื่องอย่างนี้กัน ใครสอน

ผิดกันแน่ ท�าไมจึงสอนสมาธิก่อนปัญญา มีมาจากที่ไหน? มันไม่มีในสมัยครั้ง

พุทธกาล พระพุทธเจ้าสอนปัญญาก่อนสมาธิ มันตรงกันข้ามไปหมด คือสอน

ปัญญาสอนอะไร? สอนให้คนรู้จักแนวความคิด ค�าว่าความคิดคืออะไร? คือใช้

สมองของตัวเองนั่นแหละความคิด ปัญญำของเรำทุกคนมันมีอยู่ในตัว และ

ปัญญำของเรำก็มีครบถ้วนบริบูรณ์ท้ังหมด แต่ปัญญำที่มีอยู่นั้นยังไม่ได้ฝึก

ในทำงธรรมะ มันคิดทางโลกทางสงสารนี่เก่ง คิดเรื่องการงานต่างๆ ได้ แต่พอ

คิดทางธรรมะนี่ไม่ไปไหนเลย คือทุกคนมีก�าลังปัญญาอยู่แล้ว แต่ก�าลังมันไป

ทางโลกหมด ก�าลังทางธรรมะไม่มี

หมุนปัญญำกลับมำทำงธรรมะ

ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกัน คนยุคก่อนๆ ที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นผู้ท่ีมีปัญญา

อยู่แล้ว หากคนไม่มีปัญญา จะไปสอนเขาท�าไมเล่า ไม่มีความหมายอะไรเลย 

คือจะไม่รู้เรื่องกัน พระองค์ท่านสอนคนที่มีปัญญาอยู่แล้ว มีฐานอยู่แล้ว เมื่อสอน

ไปแล้ว คนที่ฟังจะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไร อะไรผิดอะไรถูก นี่ชั่วดีเขารู้จักไหม? 

ถ้าปัญญาเขามีเขารู้จัก นี่ปัญญาต้องมีอยู่กับทุกๆ คน เวลาพระพุทธเจ้าสอน 

ต้องสอนคนที่มีปัญญาอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าให้เขาเกิดปัญญาใหม่ เขารับฟังธรรมะได้ 

พออธิบายไปเขาก็รู้ทันที นี่คือปัญญาเขามีอยู่แล้ว แต่มันยังไม่มีใครบอกเขา

เท่าน้ัน คือความจริงในโลกอันนี้มีอยู่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่ไม่มีคนใดคนหน่ึงบอก

ความจริงให้เขาฟังเท่านั้นเอง เขาเลยยังไม่รู้
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อุปมาเหมือนกับหม้อไหต่างๆ ที่มันคว�่าหน้าอยู่ ก็ต้องบอกเขาใหม่ว่า 

“ให้หงายหน้าขึ้น พลิกกลับเท่านั้นเอง หงายหน้าขึ้นซะ” น่ีหงายหน้าข้ึนท�าไม? 

เพื่อให้รองรับน�้าฝนได้ ถ้าปากภาชนะคว�่าอยู่ ฝนตกมาร้อยกัปพันกัลป์เท่าไหร่

ก็ไม่เต็ม มันไม่เข้า มันต้องบอกวิธีพลิกหงายหน้าขึ้น พอหงายหน้าขึ้นแล้วมันก็

รับน�้าฝนได้ กาละมังก็มีอยู่แล้วนะ ไม่ใช่ไม่มี แต่ที่มีอยู่มันคว�่าหน้าเฉยๆ คิดวิธี

พลิกหงายหน้าขึ้นเท่านั้นเอง ง่ายนิดเดียว นี่ก็เหมือนกัน ปัญญำของคนมันมี

อยู่สมบูรณ์กันทุกคน แต่เป็นปัญญำทำงโลก ไปทำงโลก เอำมำหมุนนิดเดียว

ว่ำคิดทำงธรรมะได้ไหม น่ีคือปัญญาเขามีอยู่ แต่เขาไม่รู้จักวิธีการฝึกคิดให้เป็น

ธรรมะเท่านั้นเอง เขาก็จะว่าธรรมะไม่มีอีกแหละ จริงๆ ธรรมะมีอยู่ แต่เขา

คิดทางธรรมะไม่เป็น เพราะเขาไม่ได้ฝึก นั่งทับนอนทับกันมายาวนาน เกิดมำ

ชำติไหนภพไหนก็มีธรรมะประจ�ำตัวด้วยกันทุกชำติทุกภพ ในโลกนี้เป็น

ธรรมะทุกหย่อมหญ้ำ หรือจะว่ำเอำเข็มปลำยเล็กๆ แทงลงจุดไหนของโลก

ก็เป็นธรรมะทั้งหมด นี่เรำไม่เข้ำใจเฉยๆ ธรรมะในโลกมีอยู่ทุกกระเบียดนิ้ว 

แต่เรำไม่เห็น เพรำะเรำไม่มีปัญญำตัวนี้ คือเรำยังไม่ได้ฝึกปัญญำทำงธรรมะ

นั่นเอง ถึงธรรมะจะมีก็เอาไปท�าอะไรไม่ได้ นี่มาฝึกใจเรา ฝึกปัญญาเราให้

หมุนกลับขึ้นมาเป็นทางธรรมะเท่านั้นเอง

ปัญญำเกิด คือเกิดควำมเข้ำใจตำมหลักควำมเป็นจริง ควำมเป็นจริง

มีอย่ำงไรก็เข้ำใจอย่ำงนั้น รู้อย่ำงนั้น เห็นอย่ำงนั้นด้วย นี่ค�าว่าเห็น คือเห็น

ตามหลักความเป็นจริง ไม่ใช่ไปเห็นว่ามีอะไรพุ่งขึ้นมาๆ อันนั้นมันไม่ใช่ ค�าว่า

เกิดก็เหมือนกัน ค�าว่าเกิด คือเกิดความเข้าใจความรู้แจ้งตามหลักความเป็นจริง 

แต่ก่อนมันไม่เข้าใจ ไม่รู้แจ้งอะไรเลย มันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสีย เหมือนกับ

ว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็แล้วกันไป มีการแก่เป็นธรรมดาและก็แล้ว

กันไป มีการเจ็บไข้เป็นธรรมดาและก็แล้วกันไป มีความตายเป็นธรรมดาและ

ก็แล้วกันไป การรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมดามันท�าให้เราเกิดสลดใจได้ไหม? 

ไม่ได้ มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป ไม่ท�าให้ตัวเองกลัวอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นเลย 

มันเพียงรู้ธรรมดาเฉยๆ นี่นักภาวนาปฏิบัติต้องเอาเรื่องธรรมดาที่เรารู้น้ีมา

พิจารณาให้รู้แจ้งชัดลงไปอีกทีหนึ่ง
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ปัจจุบันทำงปัญญำ

ในการศึกษาเรื่องการเกิด ต้องหาเหตุของการเกิดมาพิจารณาให้เข้าใจ เอาส่ิง

ที่เราว่าธรรมดาๆ นี้แหละมาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง เพราะตัวธรรมดาในการเกิด

มันเป็นผล เราต้องศึกษาให้รู้ว่ามันมีเหตุมาอย่างไร อะไรเป็นตัวน�าพาให้เกิด

เป็นภพเป็นชาติ เพราะมันเป็นสายโซ่ต่อเชื่อมโยงกัน การภาวนาบางครั้งต้อง

ย้อนอดีต บางครั้งไปอนาคต คือธรรมะในปัจจุบันตัวนี้มันดิ้นได้ บางทีเราก็

โยงไปหาอดีตได้ โยงไปหาอนาคตได้ มันข้ึนอยู่กับว่าจะโยงไปยังไงเท่านั้นเอง 

ค�าว่าปัจจุบันชาติ คือชาติที่เกิดในปัจจุบันนี้ ส่วนมากเราอ่านต�าราที่สอนกัน

อยู่ทุกวันนี้ว่า “ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ” ก็เลยเอา

แค่ปัจจุบันในการท�าสมาธิ เวลานึกค�าบริกรรมก็ “ให้อยู่กับปัจจุบันนะ อย่าคิด

เรื่องโน้น อย่าคิดเรื่องนี้ อย่าคิดเรื่องอดีต อย่าคิดเรื่องอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบัน

เดี๋ยวนี้ ห้ามคิดเด็ดขาด” ก็เลยอยู่กันเพียงเท่านี้ นี่เป็นปัจจุบันในทางสมาธิ

ในอีกมุมหนึ่ง ปัจจุบันทางปัญญาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีใครสอนไหม? 

ไม่มีใครสอนนอกจากหลวงพ่อทูลองค์เดียว ค�ำว่ำปัจจุบันทำงปัญญำนี้ คือ

ดูว่ำเรำคิดเห็นกันอย่ำงไรในชำตินี้ เอาอะไรเป็นตัวฐานในการพิจารณา? 

เอาชาติเป็นฐาน ค�าว่าชาติ คือชาติปัจจุบัน อดีตท่ีผ่านไปแล้วก็ดี หรืออนาคต

ที่ยังมาไม่ถึงก็ดี เรำเอำชำติปัจจุบันนี้เป็นตัวต้ังไว้ก่อน เมื่อเรำมีหลักยืนใน

ชำติปัจจุบันได้แล้ว เรำสำมำรถจะมองกลับหลังไปได้ว่ำเรำมีควำมเป็นมำ

อย่ำงไรในอดีต และเรำสำมำรถจะมองไปในอนำคตได้เช่นเดียวกัน ว่ำเรำ

จะเป็นไปอย่ำงไรต่อไป แต่ให้เอาชาติปัจจุบันนี้เป็นตัวตั้งเท่านั้นเอง

ปัจจุบันที่ต้องรู้จักมี ๒ หมวด ๑) ปัจจุบันในสมถะ ๒) ปัจจุบันในปัญญา 

แต่คนเดี๋ยวน้ีเข้าใจเพียงปัจจุบันในสมาธิอย่างเดียว คือเข้าใจไม่ครอบคลุม 

เรื่องปัจจุบันในสมาธิน้ันเอาไว้ทีหลัง เพราะทุกคนท�าสมาธินี้กันอยู่แล้ว 

มีครูบาอาจารย์สอนกันมากมายเหลือเกิน แต่หลวงพ่อจะสอนสิ่งที่เรายังไม่เคย

ได้ยินได้ฟังมาก่อน นั่นคือปัจจุบันทำงสติปัญญำ เป็นหลักวิปัสสนำ คือจำก

ชำติปัจจุบันนี้เรำสำมำรถจะพิจำรณำย้อนหลังได้ คือดูว่ำชำติที่เป็นอยู่นี้
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มันมีควำมเป็นมำอย่ำงไร มันมีอะไรเป็นเหตุจึงมำเกิดเป็นชำติอันนี้ นี่คือ

พิจารณาชาติถอยหลัง ก่อนคนจะเกิดมาเป็นชาติได้มันต้องมาจากภพ ภพคือ

อะไร? ภพคือจิตมีความผูกพันกับสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะผูกพันกับบ้านกับเรือนก็ดี 

กับคู่ผัวตัวเมียก็ดี กับลูกกับหลานก็ดี เม่ือมีควำมผูกพันห่วงใยกับสิ่งใดๆ 

มันจะก่อให้เกิดภพ แล้วภพของจิตจะไปก่อให้เป็นชำติ ตัวอย่างเราอยู่ที่

บ้านเรา ห่วงบ้านก็ห่วงมากเกินไป ห่วงลูกหลานก็ห่วงมากเกินไป ห่วงทุกสิ่ง

ทุกอย่าง นี่จิตเรายึดติดผูกพันมากเกินไป เวลาตายไปก็ไปเกิดในสิ่งที่เราห่วง 

ค�าว่าชาติคือการเกิดมานั่นเอง เหมือนกับในปัจจุบันชาตินี้ เราต้องห่วงสัก

อย่างหนึ่งในโลกอันน้ี มีความผูกพันยินดีกับโลกอันนี้มาหลายสิ่งหลายอย่าง 

มันจึงได้มาเกิดเป็นชาตินี้ นี่เราพิจารณาย้อนหลังกลับไปหาเหตุที่มาในอดีต
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ค�ำว่ำภพ ภพมำจำกอะไร? มำจำกตัณหำ มำจำกควำมอยำก เรำอยำก

อะไรอีก? กำมตัณหำ ภวตัณหำ วิภวตัณหำ นี่ความอยากของใจ นี่คือ

พิจารณามองถอยหลัง ค�าว่าตัณหา แปลว่าความอยาก คือใจเรำเองที่อยำก 

กิเลสเป็นตัวน�ำพำให้อยำกเท่ำนั้นเอง แต่ความอยากตัวนี้เป็นอยากฝ่ายต�่า 

ทางที่ดีไม่ค่อยจะมี มีแต่ฝ่ายต�่าๆ ทั้งนั้น เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

เป็นต้น มันอยากในทางเหล่านี้ คือเข้ำใจไปว่ำสิ่งทั้งหมดนั้นเป็นของของเรำ 

มีอะไรก็แล้วแต่ เป็นของเราทั้งนั้น เพราะเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไป 

เรามีบ้านก็อยากให้บ้านอยู่กับเราตลอดไป คือไม่อยากให้บ้านหนีจากเราไป 

เรามีลูกมีหลาน เรามีเงินทองกองสมบัติก็แล้วแต่ อยำกให้ส่ิงท้ังหมดมีอยู่กับ

เรำต่อไป รวมถึงตัวเรำด้วย นี่คือควำมอยำก คือตัณหำ อยำกให้ของที่มี

อยู่กับเรำตลอดไป แล้วก็อยำกให้เรำอยู่กับของสิ่งนั้นตลอดไปด้วยเช่นกัน 

นี่มันซ้อนๆ กันอยู่ ความอยากมันรวมๆ กัน

ทีนี้เรำต้องมำแก้ไขควำมอยำกตัวนี้ ในกำรแก้เรำก็ต้องมีปัญญำ

เช่นเดียวกัน ต้องคิดพิจำรณำให้รู้เห็นทุกข์โทษภัยในควำมอยำกนั้นว่ำมัน

ให้ผลอย่ำงไร น่ีคือปฏิโลม (พิจารณาถอยหลัง) อนุโลม (พิจารณาไปข้างหน้า) 

เมื่อเอำควำมอยำกเป็นเหตุ อะไรเป็นผล? ก็ภพเป็นผล เอำภพเป็นเหตุ 

อะไรเป็นผล? ก็ชำติเป็นผล เอำชำติเป็นเหตุ อะไรเป็นผล? ตำยเป็นผล นี่ว่า

เพียงย่อๆ นะ จะว่าแก่เป็นผล เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผล อันนี้ก็ได้ หรือตายเป็น

ผลก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้เรียบเรียงเหตุและผลต่ำงๆ ออกมำ ให้เป็นจุดๆ 

เป็นเปำะๆ ออกมำ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจรู้จริงเห็นจริงตำมควำมเป็นจริง 

แล้วก็มำสอนตัวเองให้มีควำมเข้ำใจแจ่มแจ้งมำกขึ้น ให้เห็นทุกข์ เห็นโทษ 

เห็นภัย ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด นี่ใจเรำถึงจะวำง หำกเรำรู้จริงตำมธรรมะ

ก็ตำม หรือตำมควำมเป็นจริงก็ตำม แต่ถ้ำใจเรำยังไม่เห็นโทษในสิ่งที่เรำ

หลงติดอยู่ มันก็วำงไม่ได้ มันก็ยังยึดกันอยู่อย่ำงนั้น น่ีคือการเรียบเรียงชีวิต

ทั้งถอยหลัง ทั้งไปข้างหน้าจนมาถึงในปัจจุบัน คือชาติปัจจุบันนี้ เป็นหลัก

ยืนตัวเอาไว้
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ปัญญาเราสามารถเอาปัจจุบัน คือชาติปัจจุบันนี้ ไปเปรียบเทียบกับ

อนาคตได้เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีกิเลส ตัณหา อวิชชาหมักหมมใจเราอยู่อย่างนี้ 

มันจะเป็นเหตุสร้างผลต่อไปได้ คือการผูกพันกับโลกนี้อีก คือภพหน้าชาติหน้า 

เมื่อเรำมีควำมอยำกในชำตินี้และยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ควำมอยำกนี้ก็

จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นผลต่อไปในภพหน้ำชำติหน้ำ คือหมุนต่อไปเรื่อยๆ 

เกิดชาติไหนก็หมุนอยู่แบบนี้ทุกชาติ ไปเกิดชาติหน้าภพหน้าร้อยกัปพันกัลป์ 

ร้อยชาติพันภพก็แล้วแต่ ก็จะเหมือนกันกับในชาติปัจจุบันเรานี้แหละ

ที่ผ่านมาเรามองปัจจุบันเพียงแง่เดียว คือปัจจุบันทางสมาธิ อันนี้ไม่ส�าคัญ

เท่าไหร่นัก แต่ปัจจุบันทางปัญญานี้ส�าคัญมาก ท�าไมไม่เอามาคิดพิจารณากัน 

น่ีหลักในการใช้ปัญญาพิจารณา ให้เรำมองว่ำ อนำคตมันจะมีควำมสุขอะไรบ้ำง 

จะเหมือนกับชำตินี้ไหม? ก็เหมือนกับชำตินี้นั่นแหละ แต่เรำไม่คิดว่ำเป็น

อย่ำงนั้น ส่วนมำกคนเข้ำใจว่ำชำติอนำคตต่อไปจะไม่เหมือนกับชำตินี้ คือ

เรำฝันไปข้ำงหน้ำเอำไว้ก่อน มองว่ำจะดีอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ เอำไปเอำมำมัน

ก็เหมือนเดิมอีก เหมือนกับว่ำเรำเกิดมำกับโลกอันนี้ มำเกิดด้วยควำมฝัน 

ฝันในโลกนี้มำกี่กัปกี่กัลป์แล้ว ฝันว่ำจะดีกว่ำนี้ มันดีข้ึนไหม? ก็เท่ำเดิมอีก 

ไม่ดีสักชำติหน่ึง หลายร้อยชาติที่ผ่านมาก็นึกฝันมาตลอด ฝันว่าชาตินี้เรา

ยังไม่พออยู่พอกิน ยังไม่ดีพอ ขอแก้มือใหม่ชาติหน้าเถอะนะ มาเกิดใหม่ก็

เหมือนเดิม ท�าอะไรไม่ได้เลย ก็ต้ังใหม่อีก ขอชาติหน้าอีกเถอะนะ คือตั้ง

ความหวังไว้ชาติหน้าจะดีกว่านี้อีก ตั้งเรื่อยๆ ตั้งอย่างนี้มาร้อยกัปพันกัลป์

ร้อยชาติพันชาติมาแล้ว มีอะไรดีขึ้นไหม? ไม่ดีขึ้นเลย ก็เท่าเดิม

ก็เหมือนกับชำติปัจจุบันเรำนี้ เรำก็ตั้งควำมหวังไว้เม่ือชำติท่ีแล้วว่ำ 

ขอชำติหน้ำดีขึ้นเถอะนะ ชำตินี้ดีหรือยัง? ก็เท่ำเดิมอีกแหละ นี่เขาลืมตัวไป 

ตั้งความหวังต่อ ขอชาติหน้าเถอะนะ จะให้ดีกว่าน้ีอีก แล้วมันจะดีขึ้นไหม

ชาติหน้า
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เกมของกิเลสกับปัญญำ

นี่เราหลอกตัวเอง คือกิเลสหลอกใจตัวเอง เหมือนกับว่าเราไม่มีปัญญาทัน

เกมของกิเลส ตามหลักธรรมะเขาว่าเล่นเกมกัน เกมทางโลกเขาพูดกัน

อย่างหนึ่ง เกมการเมืองก็อีกอย่างหนึ่ง แต่นี่เราพูดถึงเกมของกิเลสกับปัญญำ 

น่ีเกมธรรมปฏิบัติ เล่นเกมกันว่ำใครจะชนะกัน ใครจะมีไหวพริบพลิกแพลง

ได้ดีกว่ำกัน ถ้าเกมปัญญาเก่งกว่าก็ชนะได้ ถ้าเกมกิเลสเก่งกว่าเขาก็ชนะเรา

ต่อไป นี่คือว่าเล่นเกมกัน พลิกแพลงกัน ชิงไหวพริบกันว่าใครจะแน่กว่ากัน 

คือปีนเกลียวกันอยู่เร่ือยๆ ว่าใครจะอยู่เหนือใคร ระหว่างกิเลสกับปัญญา

ใครจะฉลาดกว่ากัน

เหมือนกับเราตั้งเป้าขึ้นมา เอาเวทีขึ้นมาเวทีหนึ่ง ขึ้นปราศรัยทีละคน 

เอ้า! กิเลสขึ้นปราศรัยก่อนสิ โลกที่เราอยู่มันมีดีอะไรบ้าง นี่คือจัดเวทีขึ้นมำ

เล่นปรำศรัยกัน เล่นเกมกันว่ำใครจะพูดถูก ใครจะอธิบำยถูกกับโลกอันนี้ 

ต่ำงคนต่ำงอยู่กับโลกอันนี้มำเหมือนกันทั้งหมด แต่ใครจะพูดถูกกว่ำกัน

ถ้ำกิเลสขึ้นเวทีปรำศรัย มันจะออกมำในรูปดีทั้งหมด ไม่มีค�ำว่ำชั่ว 

ค�ำว่ำรูปอย่ำงเดียวไม่มีค�ำว่ำเหม็นเลย หอมตลอด นี่คือเกมของกิเลส มันเคย

เป็นอย่างนั้น เอาเชิงเก่ามาพูด มันเคยหอมก็หอมต่อไป รูปมันน่ารักอย่างนั้น

อย่างนี้ น่ากอดน่าจูบน่าชมอย่างนี้ หอมตะพึดตะพือ นี่กิเลสมันออกมาอย่างนั้น 

คือสายทางมันออกมาอย่างนั้น พอกิเลสพูดจบปั๊บ เอาปัญญาพูดดูสิ เอารูป

อย่างเดียวกัน ใครจะมีความเห็นอย่างไรกับรูปอันนี้

ถ้ำปัญญำขึ้นเวที ในเรื่องเดียวกันมันจะพลิกแพลงทันที เป็นหน้ำมือ

หลังมือไปเลย ว่ำรูปนี้เป็นสิ่งสกปรกโสโครก เป็นของเน่ำของเปื่อย ไม่มีอะไร

น่ำกอดน่ำชม เหมือนกับซำกผีดิบ ปัญญามันไปแล้วทีนี้ นี่ตรงกันข้ามกับที่

กิเลสพูดเลย ปัญญาจะเริ่มเรียบเรียงว่ารูปของเรานี้เกิดขึ้นมาจากสิ่งสกปรก 

ตั้งข้ึนมาเลย ท่ีว่ารูปเรานี้เกิดขึ้นมาจากสิ่งสกปรกน้ันคืออะไร? คือกลละ

ของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกัน เรียกว่าสเปิร์ม เป็นน�้ามันใสน�้ามันข้น 
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แล้วรวมกันเป็นก้อนเลือดขึ้นมา ออกมาแล้วก็เป็นตุ่ม เป็นปัญจสาขาขึ้นมา 

เป็นสองแขนสองขาหนึ่งหัวขึ้นมา ก้อนเลือดพ่อแม่ท่ีเราเกิดนี้สกปรกไหม? 

สกปรกมาก พอโตขึ้นมาก็เป็นตัวคน ก้อนเลือดก้อนเดียวนั้น นี่ตัวเริ่มต้นจริงๆ 

คือตัวธาตุขันธ์เรานี้เกิดมาจากก้อนสิ่งสกปรก

เม่ือโตข้ึนมาเป็นเด็กแล้วนี้ อาหารการกินทั้งหมดก็เอาสิ่งสกปรกท้ังน้ัน

มาเลี้ยงกันไว้ เอาข้าวมาเคี้ยวกิน นี่ก็ของสกปรกโสโครก เอาธาตุเลี้ยงธาตุ

กันไว้ นี่ตัวเรา ต้องเรียบเรียงว่าสกปรกมันมาจากที่ไหน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว 

รูปร่างกายคนแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างท่ีว่าเป็นของหอม? ไม่มีเลย ตั้งแต่

เนื้อ หนัง มังสัง กระดูกท้ังหมด ร่างกายท้ังหมดสกปรกทั้งน้ันเลย แต่ถ้าว่าเอา

สิ่งท้ังหมดนี้ไปให้คนกอดกันได้ไหม เอาหนังข้างนอกปลิ้นพลิกเข้าไป เอาหนัง

ข้างในออกมาข้างนอก กอดกันดูสิ กอดกันได้ไหม? ไม่ได้ มันสกปรกโสโครก 

แต่ละส่วนสกปรกทั้งหมดเลย นี่คือปัญญาพิจารณาเรื่องรูปนี้

ทีนี้เมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว จะมีธาตุไฟแผดเผาอาหารส่วนนั้นแล้วก็

ย่อยออกไป ส่วนไหนเป็นประโยชน์ก็จะถูกซึมซับไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ 

ส่วนที่เหลือก็กลายเป็นเศษออกไป ถูกธาตุไฟเผาลงไป เป็นกากเล็กกากใหญ่ 

ถ้ากากหยาบจริงๆ ก็ออกมาทางทวารหนัก ตอนเช้าคอยดูสิ อาหารอร่อยๆ 

นั้นแหละจะออกมาให้ดู เหม็นหรือเปล่า? ไปดูก็แล้วกัน เวลามันเข้าไปเป็น

ยังไง? เวลาออกมาเป็นยังไง? เวลาอยู่ในท้องเป็นยังไง? มันสกปรกทั้งนั้นเลย 

อาหารบางสิ่งบางอย่างมันก็ซึมออกมาตามร่างกาย ตามรูขุมขน ออกมาทาง

ตาเป็นยังไง? ออกมาทางหูเป็นยังไง? เขาเรียกว่าขี้หู ขี้ตา ขี้จมูก ขี้ฟัน ขี้รักแร ้

ขี้ทุกอย่างออกมาทางร่างกายเรา ขี้ไคลด้วย ออกมาตามรูขุมขนทั้งหมด นี่คือ

ว่าร่างกายเราสกปรกทั้งนั้น นี่คือเกมปัญญาว่ากันเรื่องรูป มันขัดกันกับสิ่งที่

กิเลสพูดทั้งหมดเลย

เราต้องฝึกปัญญามาต่อเกมต่อรองกันว่าใครจะพูดแน่กว่ากัน ระหว่ำง

ปัญญำกับสังขำรทำงกิเลส ใครจะมีควำมคิดเห็นตรงที่สุด ถูกต้องที่สุด หรือ

แข่งกันด้วยวำทะ แข่งกันด้วยควำมคิดพลิกแพลงควำมเป็นจริงออกมำ 
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ใครจะรู้จริงตำมเป็นจริงกว่ำกัน ที่ว่ากิเลสมันรู้จริงเห็นจริงนั้นจริงไหม? 

มันไม่จริง เป็นของหลอกกันทั้งนั้นเลย ปัญญาพูดจริงไปตลอดเพราะว่าทุกส่ิง

ทุกอย่างสกปรกทั้งน้ัน ตัวอย่างผมของเราน้ี ถ้าไม่สระผมสักสี่วันห้าวัน จะเกิด

อะไรข้ึน? มันจะสกปรกโสโครกขึ้นมา หรือตัวเราทั้งหมดถ้าไม่อาบน�้าสัก

สองเดือนสามเดือน จะเกิดอะไรข้ึน? แมลงวันบินตามหลังเป็นฝูงๆ ขนาดเดิน

ผ่านหมา หมายังมองหน้าว่าเกิดอะไรขึ้น นี่คนเรามันสกปรกขนาดนั้น ทุกวันนี้

เราอาบน�้าเฉยๆ นะ เหมือนกับว่าเราอาบกลบกล่ินตัวเองเอาไว้ ความสกปรก

ไหลออกซึมออกทุกวัน

นี่ปัญญามันตรงกันข้ามกับท่ีกิเลสพูดท้ังหมด เราฝึกความคิดความเห็น

แข่งกัน ความเห็นของปัญญากับกิเลสใครจะดีกว่ากัน ถูกต้องกว่ากัน ทีนี้ใครเป็น

ผู้ตัดสิน? จิตเป็นคนตัดสิน นั่นคือจิตเป็นประธานใหญ่ เขาจะให้ฝ่ายกิเลสกับ

ฝ่ายปัญญาต่อสู้กันเร่ืองวาทะเหตุผลต่างๆ ถ้ำจิตเป็นธรรมจริงๆ จิตจะให้

ใครถูกต้องที่สุด? ให้ฝ่ำยปัญญำถูกต้องที่สุด ให้คะแนนชนะไป แต่เดี๋ยวนี้

เรำไม่มีปัญญำ พอกิเลสบอกว่า “รูปน่ารักน่าชอบนะ” เราก็ว่า “เออ! ใช่ๆ” 

คือกิเลสถูกไปหมด ปัญญำเรำไม่ได้สู้อะไรเลย พูดไม่เป็น กิเลสว่ำยังไงเอำ

อย่ำงนั้น พอปัญญำเงียบไปก็ต้องยอมแพ้เขำ ทั้งๆ ที่เรำมีหลักฐำนดีที่สุด 

แต่เพรำะคนพูดไม่เก่งจริง ของดีเลยกลำยเป็นของไม่ดี มันเป็นอย่างนั้น

ไปอีก มันเสียของไป

เหมือนกับแม่ครัวนั่นแหละ ถึงจะมีเครื่องปรุงอาหารอย่างดีทั้งนั้นเลย 

ที่ซื้อมามีแต่ของมีค่ามีราคากิโลละหลายๆ เหรียญ แต่พอมาถึงในครัว แม่ครัว

ไม่ดีก็ท�าเสียหมด ไม่มีรสชาติอะไรเลย ปรุงอาหารก็ไม่เป็น ไม่รู้ว่าจืดไปบ้าง 

เค็มไปบ้าง ไม่เข้มข้นบ้าง สัดส่วนไม่ถูก สารพัดสารเพ น่ันคือแม่ครัวไม่ดี 

ถึงเครื่องปรุงอาหารจะดีแต่ผลออกมาไม่ดี นี่ธรรมะก็เหมือนกัน ถึงธรรมะเราดี

ก็จริง แต่ปัญญาไม่ดี ก็แพ้กิเลสได้เช่นเดียวกัน ถ้าคนพูดดีๆ เก่งๆ สิ่งที่ไม่ดี

ก็กลายเป็นดีได้
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หมำกับคนอะไรดีกว่ำกัน

ยกตัวอย่างที่เคยโต้วาทีกันว่าหมากับคนอะไรดีกว่ากัน จับฉลากให้พูดแข่งกัน 

ถ้าใครว่าหมาดีกว่าก็พูดไป ถ้าใครว่าคนดีกว่าก็พูดไป ทีนี้กรรมการตัดสินเขา

จะดูลักษณะและเหตุผลในการพูด ว่าใครพูดถูกพูดดี สามารถน้อมใจคนฟังให้

เชื่อถือได้มากกว่ากัน หมาดีกว่าคนยังไงบ้าง? มันมีหลายอย่าง เช่น

๑) เวลาหมาวิ่งเข้าป่า รองเท้าไม่ต้องใส่ คนเลยสู้หมาไม่ได้ มันต้องหา

รองเท้าใส่ไว้ก่อน กลัวเหยียบหนาม แสดงว่าเราต้องมีข้าวของหลายอย่าง 

หมาดีกว่า มันไปได้เร็วกว่าคน มันไม่กลัวหนาม มันวิ่งเหยียบไปเลย จริงไหม? จริง

๒) เวลามันนอน มันก็ไม่ต้องมีหมอนนะ มันดีกว่าคนหรือเปล่า? 

มันดีกว่า มันนอนได้เลย ไม่ต้องว่าอะไร ไม่ต้องมีหมอนมันก็นอนหลับได้ 

เวลาอากาศหนาวมากๆ ไม่มีผ้าห่มมันก็หลับได้อีกแหละ

๓) เวลาอะไรเกิดขึ้นกลางค�่ากลางคืนมันวิ่งผ่านไปได้เลย คือมันไม่กลัว 

ไม่กลัวผี (หลวงพ่อหัวเราะ) มันดีกว่าคน คนนี่กอดคอกันอยู่ ยังกลัวผีกันอยู่ 

มันดีเมื่อไหร่เล่า หมายังดีกว่าคนไปอีก นี่เราขนาดพูดให้หมาดีกว่าคนได้ 

ยังเอาชนะกันได้ คือเหตุผลมันมีในตัวของมันเองว่าหมาดี

๔) เวลากินข้าวกินปลา หมาไม่ต้องกินน�้าก็ได้ ไม่ต้องมีถ้วยมีจาน 

มันวางกินธรรมดาก็อิ่มได้ มันดีกว่าคน คนต้องมีถ้วยชามอะไรยุ่งไปหมดเลย 

ช้อนล่ะ? หมาไม่มีช้อน (หลวงพ่อหัวเราะ) มันดีกว่าคนนั่นแหละ

๕) หมาไม่ต้องแปรงฟัน ไม่ต้องล้างตูดด้วยนะ เวลาถ่ายก็ไม่ต้องไปหา

โถส้วมอีก หลายอย่างที่หมามันดีกว่าคน 

๖) หมามันดีไหม? มันกินขี้คนได้ (หลวงพ่อหัวเราะ) คนกินขี้หมาได้

หรือเปล่า? ก็กินไม่ได้ ไม่ดีเหมือนหมา ถ้าพูดกันจริงๆ ขนาดหมาก็ชนะคนได้

เหมือนกันนะ คือพูดจริงพูดดีมีเหตุผล คนไหนที่ว่าดีกว่าหมาพูดดูสิ เหตุผล

น่าเชื่อถือได้ไหม ก็แพ้เหมือนกันนั่นแหละ







๔๑

หลงอยำกจะเทศน์สอนคน  

กิเลสเอาไปกินหมด ของไม่จริงมันก็ออกมาจริงให้เราหลงได้ ก็เหมือนกับ

เรามาเกิดบ่อยๆ อยู่ทุกวันนี้ ใครเป็นคนจูงเรามา? กิเลสทั้งน้ันจูงเรามา 

บอกให้เรามาได้ กิเลสมันเก่ง มันสามารถท่ีจะหลอกให้คนโง่เง่าเต่าตุ่นมา

เกิดกับโลกอันนี้ร้อยกัปพันกัลป์ จนลืมตัวลืมตนมาถึงปัจจุบันนี้ หนึ่งในนั้น

ก็หลวงพ่อทูลนี่เอง มันดึงมาเกิดด้วย นี่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญารู้เท่าทัน 

เราจึงหลงตามเขาไป ทุกคนก็เป็นเหมือนกัน แต่บัดนี้เรามาฝึกตัวใหม่ เมื่อเรา

เสียเปรียบต่อกิเลสเหล่านี้แล้ว ก็ต้องแก้ตัวให้ได้ นั่นคือต้องมีครูบาอาจารย์ 

ใครเป็นครูบาอาจารย์? พระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ให้ข้อมูล

ธรรมะต่างๆ ได้ ในยุคนี้ได้มาเกิดในศาสนาพุทธถือว่าโชคดี หลักการต่างๆ 

ที่น�ามาปฏิบัติต้องดูแนวทางเดิมของพระพุทธเจ้าให้ดี เอามาศึกษาและปฏิบัติ

ตามท่าน หลายต่อหลายคนท่ีมาเกิดในโลกอันนี้ เดี๋ยวนี้คนเกือบเจ็ดพันล้านคน 

มีไม่กี่ร้อยคนที่เข้าใจหลักเหตุผลของพระพุทธเจ้า ดูตัวอย่างประเทศไทย

ประมาณหกสิบล้านคน มีถึงล้านคนไหมที่เข้าใจศาสนาพุทธจริงๆ อาจมี

จ�านวนที่นับถือศาสนาพุทธถึง ๙๐% นี่นับถือก็นับถือได้ แต่ที่รู้จริงเห็นจริง

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๒
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ตามพระพุทธเจ้ามีถึง ๑๐% ไหม? มันจะไม่ถึงด้วยซ�้าไป นี่คือเราไม่ศึกษา

ความจริงของธรรมะในพระพุทธศาสนา

มีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อเองเกิดปีติในธรรมะมาก อยากให้คนรู้จักศีล 

รู้จักธรรม มันเกิดขึ้นเอง ไม่รู้ว่าเกิดได้อย่างไรเหมือนกัน เกิดสงสารคนข้ึนมามากๆ 

ในสมัยนั้นเห็นใครก็อยากจับแขนเขาดึงมาเทศน์ให้ฟัง อยากสอนเขา ทั้งผู้หญิง

ผู้ชายนั่นแหละ คือสงสารเขาว่าเขาเป็นคนโง่ ไม่มีโอกาสรู้จักเรื่องศีลธรรมต่างๆ 

เรารู้จักแล้วเราก็อยากไปสอนเขา ในปี ๒๕๐๕ ประมาณเดือนมกราคมหรือ

กุมภาพันธ์ บวชมาใหม่ได้ไม่กี่เดือน ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไปภาวนาตกหรืออะไร

ก็ไม่รู้ เวลานั่งสมาธิจิตสงบดีแล้ว รู้สึกเหมือนกับมีจักรเย็บผ้าคันหนึ่ง มันเย็บผ้า

ไหลออกมาเหมือนในโรงงาน คือแม้ไม่มีคนอยู่ท่ีนั่น แต่มีผ้าไหลเป็นตัวๆ เราก็

ดูอยู่ พอจิตถอนออกมา หัวใจมันสั่นดิ๊กๆ รู้สึกแปลกๆ ในช่วงเดียวกันประมาณ

เกือบสว่าง ใจมันเกิดอยากจะคิดเรื่องธรรมะต่างๆ เป็นพิเศษ ที่เราศึกษามา

ในอดีตตั้งแต่สมัยเป็นเณรก็ดี สมัยเป็นพระก่อนหน้านี้ก็ดี เหมือนกับความรู้

ทั้งหมดนั้นมันฟื้นขึ้นมา ไหลออกมาทั้งหมด ไม่มีอะไรปิดบังได้เลย ทุกอย่าง

มันกลืนไม่ทัน ธรรมะมันมาก ถัดต่อมาอีกเหมือนกับเราศึกษาธรรมะมาใน

อดีตชาติ ธรรมะนั้นมันไหลมารวมกันทั้งหมด มันมากจนท�าอะไรไม่ได้เลย 

มันอยากพูดธรรมะหมวดนั้นให้คนฟัง อยากถามอยากตอบปัญหาให้คนด้วย 

ใครจะถามปัญหาให้เราหนอ แต่หาคนฟังไม่ได้ เพราะมันรู้มากเกินไป

จึงไปหาเพื่อนองค์หนึ่งที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกัน จะให้เพื่อนถามธรรมะ 

ถามปัญหาอะไรมาแล้วก็จะตอบ “อะไรก็ได้ในโลกทั้งหมดแสนโกฏิจักรวาล 

ถามผมเถอะนะ อยากพูด อยากตอบ” ดูสิ นี่ใจมันสั่นดิ๊กๆ อยากตอบปัญหา

ของคน ในช่วงนั้น ถ้าถามอะไรมาก็แล้วแต่จะไม่มีค�าว่าติดขัดเลย มันมองเห็น

เรื่องอดีตต่างๆ มาหมด ทางโลกถามมาเถอะรู้หมด ทางธรรมะถามมาก็รู้หมด 

ดูสิเป็นขนาดนั้น นี่บวชมาได้ห้าเดือนหกเดือน เพ่ือนก็ถามไม่เป็นอีกเพราะ

การศึกษาน้อย พอฉันข้าวเสร็จ เราก็ไปหาทุกวันจนเขาร�าคาญ ต่อมาท่านจึง

ไม่อยู่กุฏิเลย เข้าป่าไปเลย เราก็ยังตามหาท่านอีก คือจะให้ท่านถามปัญหาเรา
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ช่วงนั้นมีโยมคนหนึ่งชื่อพ่อบุญยัน แกมาถวายน�้าอ้อยสดทุกวัน ปกติพอ

ถวายแล้วก็กลับไป วันนั้นมาจังหวะพอดี๊พอดี เราอยากจะพูดธรรมะอยู่แล้ว 

พ่อบุญยันเป็นคนชอบฟังธรรม จึงบอกแกให้น่ังอยู่ก่อน แล้วเราก็เร่ิมพูดธรรมะ 

ธรรมะก็ไหลไปๆ ห้าโมงเย็นจนเกือบทุ่มก็ยังไม่จบ แกก็ไม่ไปเพราะไปไม่ได้ 

ธรรมะไหลไม่หมด แกเองก็มีควายตัวหนึ่งผูกไว้ที่ทุ่งนา ตอนนั้นมันค�่าแล้ว 

เทศน์ยังไม่ทันจบ แกก็พูดขึ้นมาต่อหน้าเลยว่า “ครูบา! ผมจะไปเอาควาย

เข้าคอกแล้วเด้ นี่มันค�่าแล้ว” แหม! มันยังไม่หมด แต่บอกแกไปว่า “เอาล่ะๆ 

ไปเถอะ” จากนั้นมาหลวงพ่อก็อดฉันน�้าอ้อยเพราะแกไม่มาอีกเลย คือไม่กล้า

มาให้สอนอีก นี่ให้ธรรมะมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกัน อดน�้าอ้อยสดเลย แต่เรา

ก็ยังเดินรอบวัดอีก เห็นใครก็กวักมือให้เขามาหา คือเราอยากจะเทศน์ พอเขา

ไม่มาก็หาใหม่อีก วนอยู่อย่างนั้นแหละ 

ช่วงนั้นเหมือนกับหลับไม่เป็น มันอยากจะเทศน์อย่างเดียว ความคิดไหล

อยู่ตลอด ถ้าไม่มีคนถาม เราก็ตั้งค�าถามให้ตัวเอง เรื่องโลกอะไรต่างๆ ขุดคุ้ย

ขึ้นมา เป็นยังไงโลกอันนี้ เหตุผลที่คนมาเกิดเป็นยังไง ถามคนเดียวตอบคนเดียว

อยู่อย่างนั้น นี่สนุกดีเหมือนกัน
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ต่อมาก็ถึงวันพระ พอฉันอาหารเสร็จญาติโยมเขาก็ว่า “ครูบา! ผมอยาก

จะฟังธรรมครูบาอาจารย์หน่อย ไม่ได้ฟังเทศน์มาหลายปีแล้ว” กลุ่มเขามี

ประมาณสัก ๒๐ คนได้ ทั้งผู้หญิงผู้ชาย พอดีองค์ข้างหน้าที่บวชพร้อมๆ กัน

เขาพูดว่า “โอ๊ย! อาตมาบวชใหม่พ่อเอ๊ย เทศน์ไม่เป็นหรอก” ในใจเราก็ “ฮึ๊ย! 

เทศน์ไม่เป็นท�าไมไม่บอกให้เราเทศน์หนอ” ใจมันอยากต�าหนิพระองค์นั้นขึ้นมา 

พอโยมกลับไปเลยถามท่านว่า “เมื่อกี้เวลาบอกให้เทศน์ ท�าไมไม่เทศน์ล่ะ?” 

ท่านก็ว่า “เทศน์ไม่เป็น” เราก็ว่า “เทศน์ไม่เป็นท�าไมไม่ให้ผมเทศน์ล่ะ?” 

ท่านเลยว่า “โอ้! ลืมๆ อาทิตย์หน้าๆ” เราก็คอยอาทิตย์หน้า นับทุกวัน วันนี้

กี่ค�่า ไล่นับอยู่นั่นแหละ กว่าจะถึงอาทิตย์หน้ามันนาน เจ็ดวันเหมือนกับนาน

เป็นเกือบเดือน ความตั้งใจเราจดจ่ออยู่ที่อาทิตย์หน้า แต่กว่าจะถึงวันนั้น

จิตมันวุ่น ธรรมะมันไหลขึ้นมาตลอด มันเลยนอนไม่เต็มที่ เวลาเดินจงกรม

ก็เหมือนกับไม่ได้เดิน เอาไฟฉายไปดูรอยเดินก็มีอยู่ แต่รู้สึกเหมือนไม่ได้เดิน 

ใจมันเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าเข้าดงไป แสดงว่าแม้เราไม่ได้ต้ังใจ เราก็เดินกลับไป

กลับมาได้เหมือนกัน

จนถึงวันพระถัดมา พอญาติโยมกินข้าวกินปลาเสร็จ พระเพื่อนก็ถาม

คณะโยมขึ้นมาว่า “พ่อออก! อยากฟังธรรมะอยู่บ่?” เขาก็ว่า “อยากฟังอยู่แล้ว 

ข้าน้อย” เพื่อนเลยบอกว่า “อย่างงั้นก็ให้ครูบาทูลเทศน์ให้ฟังเด้อ” เขาก็ว่า 

“ครับ นิมนต์ๆ” นี่เหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหน่ึง ใจมันปลื้มขึ้นมาเพราะอยาก

พูดธรรมะ เราก็เริ่มตั้ง “นะโม ตัสสะ …” แต่ภาษิตต่อไปว่ายังไม่ได้เพราะเพิ่ง

บวชใหม่ ก็เลยเริ่มเอาง่ายๆ “กุสลา ธัมมา อะกุสลา ธัมมา ...” หลับตาว่ากันไป 

ธรรมะก็ไหลไปๆ ตอนนั้นไม่มีนาฬิกา เราบ้าค�าพูดอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ คือ

ลืมตัวไป เหนื่อยมากจริงๆ นี่เลยรู้ตัวว่าพูดนานแล้ว พอเทศน์จบลง ชายคนเฒ่า

คนแก่สามคนก็คลานเข้ามา ขอดึงขาไปถูหัวถูหน้าเขา เขาบอกว่าเกิดมาไม่เคย

ฟังธรรมะอย่างนี้มาก่อนในชีวิต สมัยก่อนพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปเทศน์ให้เขาฟัง 

แต่ไม่เคยมีปีติยินดีอย่างนี้ เขาว่า “ครูบาทูล อู๊ย! ขนาดบวชมาพรรษาเดียวน้อ 

ถ้าได้สิบพรรษาจะขนาดไหน” เขาก็พรรณนากันไปอีก
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หลังจากผ่านวันพระ ก็นึกว่าธรรมะมันจะหายไป แต่มันไม่หาย ยังเท่าเดิม 

ยังไหลตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อน มันเหนื่อยคิดเหนื่อยพิจารณา เลยมา

คิดว่า “ท�ายังไงดีหนอ จะท�าให้ธรรมะหยุด” ในช่วงนั้นท�าสมาธิไม่ได้ ก็เลย

ไปเข้าห้องส้วมกัมมัฏฐาน เป็นส้วมบ่อหลุมธรรมดาๆ ไม่มีหัวส้วม คือขุดหลุม

ลงไป แล้วเอาไม้คั่นบนหลุม แล้วก็นั่งถ่ายยองๆ เท่านั้นเอง ระหว่างที่ถ่ายก็

มองลงไปข้างล่าง เห็นพวกหนอนตัวเล็กตัวใหญ่ก�าลังเจาะกินกัดกินกันให้วุ่น 

ก็เลยสงสัยว่า นี่หนอนมันหลงอะไร? หลงขี้หลงอึว่าเป็นของดิบของดี มันยังกิน

กันอยู่อย่างนี้ มันรู้ว่าเป็นขี้หรือเปล่า มันนึกว่าเหม็นหรือเปล่า? ไม่รู้ หนอนมัน

หลงตัวเอง จากน้ันก็โอปนยิโก คือน้อมเข้ามาว่าใจเราก็เหมือนกับหนอน

นั่นแหละ เราก�าลังหลงธรรมะ หลงตัวเอง ทีนี้วูบเดียวเท่านั้น ความหลงต่างๆ 

ธรรมะต่างๆ ที่เกิดขึ้น มันหายไปในช่ัวพริบตา นั่งยองๆ อยู่จนสะดุ้ง ธรรมะหาย

ไปหมด มันเบา นึกหาไม่พบไม่เจออะไรทั้งสิ้น นี่เวลามันหาย เราเอาหนอน

มาเป็นธรรมะ เอาขี้อยู่ในส้วมมาเป็นธรรมะสอนตัวเอง นี่เกิดขึ้นในปี ๒๕๐๕ 

ถ้าไม่พิจารณาให้ดีแล้ว เราจะลืมตัวเองได้ง่าย แล้วก็รู้ด้วยว่าไม่มีอะไรจะมา

ปิดบังได้เลย

ส�ำคัญคือฝึกปัญญำส่วนตัว

นี่ปัญญา ต้องฝึกคิด โดยเฉพาะหลวงพ่อเป็นคนมีแนวความคิด มันเป็น

ธรรมชาติเองก็ว่าได้ มันเป็นนิสัยคนมีความคิดติดมาในอดีต ถ้าเราฝึกคิดใหม่

อยู่เรื่อยๆ มันก็เกิดขึ้นมาอีก ตั้งแต่วัยเด็กหลวงพ่อมีความคิดแปลกๆ กว่า

หมู่คณะเขา เราจะเป็นคนวิจัยวิเคราะห์ตัดสินชี้ขาดเรื่องต่างๆ ได้ มีนิสัย

เป็นอย่างนั้น คือเป็นของเดิม เมื่อมาปฏิบัติก็ต่อของเก่าไปใช้ได้เลย มันก็ไป

กันได้ แต่อันนี้ไม่ส�าคัญ ตัวใครตัวมัน ผู้ภำวนำปฏิบัติไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็น

อย่ำงนี้ทั้งหมด ถึงจะเริ่มจำกปัญญำน้อยๆ ก็สำมำรถบรรลุธรรมได้ ไม่ใช่ว่ำ

พระอริยเจ้ำจะเทศน์เก่งทั้งหมด บำงคนเทศน์ไม่เป็น แต่ภำวนำเป็นคิดเป็น 
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อันนี้ดี นี่ความคิดกับปัญญามันมีอยู่กับทุกคน บางคนคิดเก่งเหมือนกันแต่เทศน์

ไม่เก่ง น่ันคือคนเรามีปฏิภาณไม่เหมือนกัน แต่ยังไงก็ต้องหัดคิดให้เก่งเอำ

ไว้ก่อน ถึงปัญญำจะออกมำพูดให้คนฟังภำยนอกไม่ได้ก็ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญ

คือเรำคิดส่วนตัวเป็น นี่ปัญญาของเรา

ในสมัยคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนมาก 

หลวงพ่อเคยศึกษาธรรมะมามาก เมื่อศึกษาดูแล้ว หลักที่สอนกันในสมัยนั้น

ส่วนใหญ่เป็นหลักปัญญา ในคร้ังแรกท่ีพระพุทธเจ้าได้สอนพุทธบริษัทนั้น

เริ่มจากอะไร? เริ่มจากปัญญา เริ่มสอนให้ใครก่อน? เริ่มสอนให้ปัญจวัคคีย์

ทั้งห้าเป็นกลุ่มแรก กลุ่มนี้เขาต้องสร้างปัญญาขึ้นมา พระองค์ก็ฝึกปัญญา

ให้เขา ในท้ายที่สุดก็บรรลุธรรมด้วยปัญญาเช่นเดียวกัน โดยคนกลุ่มนี้

ไม่ต้องมีความช�านาญในฌานในสมาธิอะไรเลย ค�าว่าสงบก็ไม่รู้ ฌานก็ไม่รู้ 

แต่มาเป็นสมาธิแค่ประเดี๋ยวประด๋าว เป็นช่วงไหน? เป็นช่วงที่นั่งฟังเทศน์

พระพุทธเจ้า สมาธิที่เป็นท�ายังไง เขานึกค�าบริกรรมไหม? ไม่ คือตั้งใจฟังค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า เป็นสมาธิต้ังใจมั่นเท่านั้นเอง แล้วก็พิจารณาตามค�าสอน

ไปด้วย สุดท้ายพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน นี่คือ

ใช้ปัญญาเป็นจุดเริ่มต้น

ถ้าเราศึกษาแนวทางการปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้ำ

สอนพุทธบริษัทด้วยปัญญำเป็นหลักยืนตัวมำโดยตลอด เป็นหลักแนวหน้ำเลย 

คนที่ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ำ ท่ำนจะให้ปัญญำก่อนทั้งนั้น สอนเรื่องแนว

ควำมคิดควำมเห็นก่อนทั้งน้ันเลย ให้คนฟังคิดเป็นและเห็นถูกต้องตำม

หลักควำมเป็นจริง นี่หลักครั้งพุทธกาล

ถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎก แทบทุกหน้าเป็นหลักปัญญาทั้งนั้นเลย 

หลวงพ่อตรวจดูทั้งหมดแล้ว ในพระสูตรหน้าไหนก็ตามเป็นปัญญาทั้งนั้น แต่คน

ไม่เอามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ คือมองข้ามไป อ่านก็อ่านไปอย่างนั้น 

แต่เอาของจริงไม่เป็น หลักปัญญาในพระไตรปิฎกมีถมเถไป คือเกือบทั้งหมด

นั่นแหละ เพียงแต่เราไม่ได้เอามาปฏิบัติตาม ตัวอย่างบทสวดมนต์ต่างๆ เช่น 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อ่านค�าแปลดูสิ เป็นปัญญาไหม? เป็นปัญญาทั้งนั้นเลย 
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หรือไปดูบทอาทิตตปริยายสูตร เวลาแปลออกมาก็เป็นปัญญาอีก มีเน้ือหา

เกี่ยวกับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ ทั้งหมดคือไฟ หรือไปดูบทอนัตตลักขณสูตร 

ก็เหมือนกัน เป็นปัญญาทั้งนั้นเลย

ตัวอย่างเราสวดมนต์หรือท�าวัตรเช้ากันทุกวันๆ “พุทโธ สุสุทโธ ...” 

ไปดูตอนหนึ่งเรื่องรูปและเวทนาในขันธ์ ๕ “รูปัง อนิจจัง” ว่าท�าไม? นี่ปัญญา 

“เวทนา อนิจจา สัญญา อนิจจา” นี่ก็ปัญญาทั้งนั้น แต่เรามองข้ามไปหมด 

ของกินมันมีอยู่ในมือแต่เราไม่เอา ค�าว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้น “รูปัง อนิจจัง” ค�าว่ารูปไม่เที่ยง ไม่เที่ยง

อย่างไร ค�าว่า “รูปัง อนัตตา” ค�าว่ารูปเป็นอนัตตา มันหมดสภาพไปอย่างไร 

ต้องเอามาพิจารณาด้วยนะ นี่คือหลักปัญญาทั้งนั้นเลย เปิดต�าราดูก็แล้วกัน 

ตัวบาลีอยู่นี่ เคยเปิดดูไหม เป็นหลักปัญญา ไม่ใช่ว่าสวดธรรมดาๆ นะ หรือ

บทสวดอาการ ๓๒ “เกสา โลมา นะขา ...” นี่ปัญญาอีกแหละ คือให้คิดลงสู่

ความสกปรกโสโครก ให้ฝึกคิดให้เป็น

แต่ถ้ำคิดไม่เป็นแล้ว จะมีปัญหำมำกในกำรปฏิบัติ ถึงจะรู้ธรรมะดีก็

ท�ำอะไรไม่ได้เลย ก็เหมือนกับแม่ครัวน่ันแหละ ถึงจะมีเครื่องปรุงอาหารอย่างดี 
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แต่ถ้าแม่ครัวไม่มีฝีมือ ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลย ท�าเสียหมดเลย อาหารที่ท�าออกมา

ก็ไม่มีคุณค่าเลย ถ้าคนไม่ช�านาญงานก็ท�าอะไรไม่ได้สักอย่าง การก่อสร้างบ้านก็

เหมือนกัน ถ้าช่างไม่มีความช�านาญ สร้างบ้านไม่ดี บ้านก็เละหมด เพราะไม่เข้าใจ

จึงท�าอะไรไม่เป็น น่ีธรรมะท่ีมีอยู่ ถ้าเราพิจารณาไม่เป็น มันก็เสียหมดเลย 

อ่านธรรมะทั้งวัน สวดธรรมะทั้งวัน แต่เอามาปฏิบัติไม่ได้

ปรับตัวให้เข้ำกับธรรมะ

ค�ำว่ำปฏิบัติ หมำยถึงว่ำปรับตัวเองให้เข้ำกับธรรมะได้ ไม่ใช่ว่ำพูดได้ 

แต่ปฏิบัติไม่ได้ กำรปฏิบัติ คือปฏิบัติตัวเรำเองทั้งกำย วำจำ ใจ ให้ดีขึ้น 

มันมีทั้งการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน คือการปฏิบัติกายในสังคมนี้ไม่ให้มีความคะนอง 

ดังบทสวดที่ว่า “อัปปะคัพโภ ...” เป็นผู้ไม่คะนองกำยและวำจำ นั่นคือต้อง

พิจำรณำว่ำกำยคะนองมันไม่ดีอย่ำงนี้ๆ วำจำก็เหมือนกัน ไม่ให้คะนอง

ทำงวำจำ ใจก็ไม่ให้คะนองทำงใจ นี่คือรักษำและปฏิบัติตัวเองให้อยู่ใน

ควำมปกติ หากท�าไม่ได้ก็จบแค่นั้น บำงทีคนรู้ธรรมะดี อันนั้นก็รู้ อันนี้ก็รู้ 

แต่กิริยำกำยวำจำไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติเลย หลายคนคุยธรรมะเหมือนกับว่า

รู้เห็นทั้งหมดในมรรคผลนิพพาน แต่เวลาพูดเขาด่ากันตีกัน เวลาไปไหนก็

นินทาว่าร้ายกัน อย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติเลย นี่มันแค่รู้ธรรมะเฉยๆ คือรู้ตาม

สัญญาในต�าราที่ศึกษามาเท่านั้นเอง ท�าอะไรไม่ได้เพราะรู้แค่นั้น แก้ไขอะไร

ไม่ได้เลย ต้องให้มันรู้จริงเห็นจริงสิ เวลาแก้ก็ต้องแก้ที่ความเห็นตัวเอง เราต้อง

พิจารณาสอนใจตัวเองให้เป็น คิดบ่อยๆ พิจารณาบ่อยๆ หาเหตุผลต่างๆ มา

ลบล้างกัน ให้ใจรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง ในการคิดอย่างน้ี เราอยู่

คนเดียวดีที่สุด นี่จุดเร่ิมต้น คือกำรพิจำรณำให้รู้จริงตำมควำมเป็นจริงเป็น

หลักกำรปฏิบัติขั้นพื้นฐำน

ในขั้นที่สอง ตัวส�าคัญคืออะไร? คือท�ำใจให้เป็นไปตำมสิ่งที่เรำรู้ 

ในภำคปฏิบัติ กำรรู้จริงตำมควำมเป็นจริงเป็นกำรวำงฐำนให้ถูกต้องเท่ำน้ัน 

ตัวนี้มันยังท�ำอะไรไม่ได้ ตัวจริงคือท�ำใจให้เป็นตำมที่รู้ แต่คนไม่ท�าสักทีหนึ่ง 
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แค่รู้เฉยๆ เวลาคุยธรรมะอย่างนี้ถูกไหม? ถูก ไม่ว่ากัน แต่ความรู้อันนั้นจะ

ไปละความเห็นผิดไม่ได้ เพราะมันท�าใจตัวเองไม่เป็น การท�าใจนี้ส�าคัญที่สุด 

ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ไม่ใช่รู้ธรรมะดีก็พอแล้ว ค�าสอนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับ

ไสยศาสตร์ ไม่ใช่ท่องบ่นให้มันดีข้ึนมา ไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องท�าเองปฏิบัติเอง 

ในภาคปฏิบัติให้เราเริ่มไปเร่ือยๆ ก็แล้วกัน มีอะไรท�าได้ท�าไปเลย 

ถึงมาปฏิบัติระยะสั้นๆ ก็เอามันให้เต็มที่ มาฟังหลวงพ่อพูดอธิบายให้เหตุผล 

แล้วก็น�าอุบายต่างๆ ไปคิดพิจารณากัน คือธรรมะที่เราฟังอยู่ที่นี่ กลับไปที่

บ้านก็เป็นธรรมะเดียวกัน คือมาฟังเอาหลักการและวิธีการเฉยๆ เราต้องหา

วิธีฝึกปัญญาตัวเราเองให้ได้ นี่ให้ฝึกคิด พยายามหาเหตุผลมาคิดพิจารณาให้

ต่อเนื่องกันให้ได้

ปัญญาเป็นหลักวิจารณ์ หมายถึงความคิดนั่นเอง ในการฝึกปัญญาเรา

อย่าขี้เกียจคิด กำรพิจำรณำธรรมะอย่ำกลัวว่ำจะฟุ้งซ่ำน ไม่อย่ำงนั้นมันจะ

หยุดคิดทันที เพรำะตัวฟุ้งแม้มันเป็นภัยกับสมำธิ แต่เข้ำกันได้กับปัญญำ 

เป็นตัวหนุนปัญญำ ยิ่งฟุ้งก็ยิ่งคิดได้ดีข้ึน คือเอาการฟุ้งไปใช้ทางปัญญา

ได้เลย แต่ระวังให้ดีอย่ำให้ฟุ้งไปตำมสังขำรเท่ำนั้นเอง บางครั้งการฟุ้งไม่ดี 

แต่เราเอามาท�าให้ดีก็ดีได้ คือเราใช้งานมันเป็น เหมือนกับพิษงู ถึงมันร้ายกาจ

อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าเราเอามาท�าให้ดีก็ดีได้ เอาพิษงูมาเป็นยาแก้พิษงูเองได้ 

ท�าเป็นยาเซรุ่มได้ น่ีแนวความคิดเราในเบื้องต้นอาจไม่ดีก็จริง แต่หากเอามา

ประกอบกับปัญญาแล้วมันก็ดีได้ ความคิดมันเป็นตัวหนุนปัญญาได้ แต่ระวัง

อย่าให้มันคิดทางสังขารเท่านั้น สังขารเป็นการปรุงแต่ง ปรุงไปเร่ือยๆ ตามโลก

ตามสงสารไป นี่ต้องระวังตัวนี้ พยำยำมฝึกคิดทำงปัญญำเอำไว้ เพรำะถ้ำ

ปัญญำไม่มี ควำมรู้ในทำงธรรมะก็ไม่มี มันจะไปคิดตำมสังขำร หรือหำก

เรำพยำยำมคิดเต็มท่ีแล้ว แต่ข้อมูลให้คิดไม่มี ก็จะคิดไปตำมสังขำรเช่นกัน 

ดังนั้นพยำยำมหำธรรมะอยู่ตลอดเวลำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบปัญญำให้ได้

มำกที่สุด นี่คือหลักในการฝึกปัญญาตัวเอง

บางทีเรารู้ต�าราดีอยู่ก็ตาม แต่เลือกธรรมะไม่เป็น หากธรรมะที่เรา

เลือกน้ันสูงไป ก็ยังเอามาใช้ในการภาวนาปฏิบัติไม่ได้ ให้เราเลือกธรรมะที่
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เหมาะสมกับเราที่สุดมาปฏิบัติ ธรรมะอะไรที่มันเหนือเราไปอย่าเอามา เอาไป

เก็บไว้ก่อน ยังไม่ถึงเวลาจะใช้งานธรรมะหมวดนั้น เปรียบเหมือนกับยาที่เรา

มีอยู่ประจ�าบ้าน เรามียาหลายอย่าง แต่ยาใดที่ยังไม่จ�าเป็นเราไม่ต้องไปกิน 

เอาไว้ก่อน กินยาที่จ�าเป็น เวลาปวดหัวก็กินยาแก้ปวด เวลาท้องร่วงขึ้นมาก็

กินยาแก้ท้องร่วง การภาวนาก็เหมือนกัน เอำธรรมะที่จ�ำเป็นมำปฏิบัติก่อน 

ถ้ำยังไม่จ�ำเป็นค่อยว่ำกันทีหลัง ไม่ใช่ว่ำภำวนำลำมไปท้ังหมดไม่ได้ มันจะยุ่ง

เกินไป ปัญญาทับถมกันเอง แล้วจะท�าอะไรไม่ได้เลย จะเกิดความสับสนขึ้นมา

ว่าอะไรถูกอะไรผิด ถ้าเป็นแกงก็เป็นแกงโฮะนั่นแหละ แกงของภาคเหนือเขา 

แกงโฮะคือแกงทุกอย่างมารวมกัน อาหารทั้งหมดต้องลงหม้อเดียวกัน

การภาวนาต้องเลือกหมวดธรรมะที่เหมาะสม มันมีขั้นตอนของ

การปฏิบัติ บางทีธรรมะที่เราศึกษามาเป็นธรรมะของพระอรหันต์ แต่เราเป็น

ปุถุชนคนธรรมดามีปัญญาเท่าหางอึ่งด้วยซ�้าไป อยากเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เป็น

พระอรหันต์ มันก็เกินความพอดี ภูมิธรรมพระโสดาบันยังท�าไม่ได้เลย มันจะ

เป็นพระอรหันต์แล้ว ดูสิ มันต้องเริ่มจากพื้นๆ นี้ไปก่อน ค่อยเป็นค่อยไปใน

เบื้องต้น ไต่ขึ้นบันไดขั้นแรกให้เป็นก่อน นี่คือภาคปฏิบัติ



๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๕๑

ไตรลักษณ์เป็นหลักยืนตัวในกำรปฏิบัติ

โยม: เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าอย่าให้ฟุ้งตามสังขาร แล้วบอกว่าสังขารคือ

การปรุงแต่งตามโลกตามสงสาร แล้วการปรุงแต่งในทางที่ดีเป็นยังไง?

หลวงพ่อ: อันนั้นไม่ใช่การปรุงแต่ง เขาเรียกปัญญา ค�าว่าปรุงแต่งเป็นสมมติ

ทางโลก การปรุงแต่งในทางที่ดีเป็นปัญญา ไม่ใช่สังขาร

โยม: เวลาที่เราเลือกแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเราไม่มีญาณหยั่งรู้ว่าแนวทางไหน

เราเคยปฏิบัติมาก่อน แต่ถ้าการปฏิบัติของเราท�าให้เรามีความพอใจหรือ

มีความเข้าใจ อย่างการเลือกปฏิบัติในสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเราดูธรรมารมณ์และ

มีความพอใจอย่างนั้น มันจะเป็นนิสัยเดิมของเราหรือเปล่า?

หลวงพ่อ: ในการภาวนา เราก็ท�าๆ ไปก่อน เหมือนกับการกินยา กินเม็ดนั้นบ้าง

เม็ดนี้บ้าง ดูว่าเม็ดไหนมันถูกกับโรคของเรา กินหาเอา เรียกว่าเดากันพอสมควร

ในยุคนี้ ถ้าหากว่าอาการมันดีขึ้นก็กินต่อไปเท่านั้นเอง คือเสี่ยงๆ สุ่มๆ เดาๆ 

เท่านั้น ถ้าสุ่มถูกก็ดีไป ผิดไปมันก็ยุ่งอีก ให้เอาความจริงมาเป็นหลักให้มาก

ที่สุด คือหลักไตรลักษณ์ เอำไตรลักษณ์มำเป็นตัวมำตรฐำนเอำไว้ หลักนี้มัน

คลุมทั้งหมด บำรมีเก่ำที่เรำสร้ำงมำในอดีตก็อยู่ในไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน 

ส่วนปลีกย่อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องค้นหำกันไปเอง ให้มีความช�านาญใน

การพิจารณาด้วยปัญญา เพราะไตรลักษณ์เป็นตัวฝึกปัญญา กำรฝึกปัญญำนี้

อย่ำเพิ่งหวังให้มันละถอนปล่อยวำง ขอเพียงให้ถูกทำงไว้ก่อน แล้วค่อยๆ 

เสริมสร้ำงบำรมีนิสัยให้ดีขึ้น สร้ำงอินทรีย์ให้แก่กล้ำขึ้น เหมือนกับตอนนี้

เราก�าลังรดน�้าใส่ปุ๋ยต้นมะม่วงต้นหน่ึง ปลูกลงดินไป เราก�าลังรดน�้าใส่ปุ๋ยอยู่

ขณะนี้ อย่าเพิ่งหวังว่าให้มันออกลูกนะ อย่าเพิ่งไปคิด มันต้องใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆ 

รดน�้าไปเรื่อยๆ ดูแลรักษาไปเรื่อยๆ ดูแลป้องกันแมลงต่างๆ ไปเรื่อยๆ บางที

สี่ปีห้าปีมันถึงจะออกดอกให้เรา ไม่ใช่ว่าวันน้ีปลูกวันเดียวไม่เห็นออกลูกก็

ฟันทิ้งซะ ท�าให้เสียโอกาสไปเลย มันเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาของเรา คือบารมี

ของคนเราไม่เหมือนกัน บางคนเขาสร้างบารมีจวนจะเต็มไหอยู่แล้วนะ แต่มัน
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ไม่เต็ม ยังขาดอยู่สักหนึ่งขัน บัดนี้เทให้ถูกถังเดิมมันก็เต็มแล้ว แต่ถ้าเทไม่ถูก

ถังเดิมก็ยังไม่เต็มอีก เสียเวลาไปอีก นี่คือลักษณะสุ่มเดา 

ในยุคนี้สมัยนี้ ถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้ามาเกิด คนจะเป็นพระอริยเจ้า

ได้มากมายจริงๆ เพราะมีคนตั้งใจภาวนามากในยุคนี้ ท้ังในเมืองไทยและ

ต่างประเทศ แต่ก็ไม่รู้จักแนวทางของตัวเองว่าปฏิบัติมาอย่างไร คือสนใจ

ปฏิบัติอยู่ แต่ก็พากันท�าสมาธิอยู่นั่น “พุทโธๆ” พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง

ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ถ้าพระพุทธเจ้ามาเกิดในยุคนี้ คนจะเป็นพระอริยเจ้ากันมาก

ทีเดียว เพราะพระองค์มีญาณหยั่งรู้ลักษณะการสร้างบารมีมาของแต่ละคน 

แต่บรรดาครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหมดในยุคใดก็แล้วแต่จะไม่มีญาณน้ี 

เป็นญาณของพระพุทธเจ้าองค์เดียว แม้พระโมคคัลลานะก็ไม่มี พระสารีบุตร

ก็ไม่มี การสอนจึงต้องเป็นการสุ่มเดาไปอย่างนั้น

นี่เราเอาหลักปฏิบัติมาใช้ให้ดีก็แล้วกัน ให้เป็นไปในแนวทางตามหลัก

ไตรลักษณ์ให้มากที่สุด คือท�าใจว่าเราจะไม่ผูกพันกับของส่ิงใดๆ เร่ืองวัตถุสมบัติ

ทั้งปวง เราพยายามฝึกใจให้ปฏิเสธให้ได้ทุกอย่าง พยายามฝึกใจมากๆ ถึงมันยัง

ปฏิเสธไม่ได้ก็พยายามฝึกไว้ก่อน ฝึกใจให้เห็นว่าวัตถุสมบัตินี้ไม่ใช่ของของเราที่

แน่นอน ต่อไปมันจะรู้เอง เมื่อจิตเรำปฏิเสธของสิ่งใด มันจะไม่เอำสิ่งนั้นแล้ว 

คือไม่ผูกพันยึดติดนั่นเอง เพราะฉะนั้น ถ้าใจยังยึดติดผูกพันสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ 

แสดงว่าใจยังปฏิเสธไม่ได้ ก็ปฏิบัติกันต่อไป ฝึกใจกันต่อไป

หลักปฏิเสธ คือไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆ เป็นส่วนควำมรู้สึกภำยใน เรียกว่ำ

ตัวอกิริยำ โดยตัวอกิริยำนี้ปฏิเสธได้เลย แต่กำรปฏิบัติต่อกันทำงภำยนอก 

เรียกว่ำตัวกิริยำ ส่วนนั้นเรำท�ำตำมปกติ วัตถุสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดเราเอาไหม? 

เอา เป็นตัวกิริยา หาไหม? หา เป็นตัวกิริยา ส่วนใหญ่หามาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เท่านั้น หรือบางทีก็เพื่อส่วนตัวบ้าง คือไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แน่นอน 

คือท�าใจปฏิเสธได้เลย แต่ถ้าจะมานึกว่าสมบัติน้ีเป็นของของเรา มันอายตัวเอง

ด้วยซ�้าไป มันรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของของเราแล้ว พอใจปฏิเสธแล้วมันเบา 

หลวงพ่อเคยมาแล้วเลยมาบอกให้ฟัง จะมีใครท�าเหมือนกับหลวงพ่อบ้างไหม 
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จะเอาหรือเปล่า หรือกลัวว่าจะไม่มีอะไรเป็นของของเราอีก จริงๆ คือไม่ต้อง

ทิ้งหรอก เอาอยู่นั่นแหละ แต่ต้องเอาเป็นเพียงตัวกิริยา มีเงินมีทองเป็นหมื่น

เป็นแสนก็ตาม เอาทั้งหมด แต่ไม่ติดใจในของสิ่งนั้นว่าเป็นของของเรา





๕๕

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๓

ปัญญำรอบรู้ในฌำน

น่ีเรามาพิจารณาให้ดี คนที่ไปรูปโลกนั้นเขาอยู่อย่างไร เขาไปได้อย่างไร นั่นคือ

เขาท�าสมาธิภาวนาด้วยการเข้าฌาน คือเป็นรูปฌาน มาวันไหนก็ท�าสมาธิ 

จิตสงบดิ่งลงเป็นฌานนั้นฌานนี้ขึ้นมา เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปพรหม

ต่อไป เมื่อหมดอ�านาจของรูปพรหมก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ วนกันอยู่

อย่างนี้ มันไม่ต้องไปไหนมาไหน หรือผู้จะไปเกิดในอรูปพรหมก็เหมือนกัน 

ท�าสมาธิเพ่ือเป็นฌานเช่นกัน แต่ท�าจิตสงบจนถึงข้ันละเอียดสูงสุด เรียกว่า

อรูปฌาน คือไม่มีตัวตน เมื่อเขาเหล่านี้ตายก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมอันยาวนาน 

ถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์จะมาตรัสรู้ในโลกอันน้ีแล้ว ก็ยังไม่ลงมาเกิด 

เพราะฌานมีอายุยาวนาน เมื่อฌานเสื่อมไปก็ลงมาเกิดในโลกน้ีอีกตามเดิม 

มันไปไหนไม่ได้ เพราะการท�าสมาธินี้มันอยู่ในขั้นกามาวจรกุศล ยังไม่ได้เข้า

ขั้นโยคาวจรกุศล จึงยังพ้นไปไม่ได้ เวลาศึกษาโลก ก็ต้องดูว่าจะภาวนาปฏิบัติ

ไปในทิศทางไหนที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ นี่ผู้ท่ีปฏิบัติท�าแต่สมาธิเก่งๆ 

ไปมรรคผลนิพพานไม่ได้ ไม่มีใครในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก็ดี 

องค์ปัจจุบันนี้ก็ดี หรือองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ดี จะท�าสมาธิเพื่อไปสู่



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๕๖

มรรคผลนิพพานได้ เป็นเพียงท�าไปเพื่อความสุขความสบายไปวันต่อวัน เมื่อตาย

ไปแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกเท่าน้ันเอง แล้วก็ลงมาเกิดใหม่อีก นี่การท�าสมาธิ

อยู่ในขั้นกามาวจรกุศล เป็นที่วนตายเวียนเกิดกับโลกอันนี้ต่อไปอีกยาวนาน 

ลักษณะอย่างนี้มันมีทุกยุคทุกสมัย

พระพุทธเจ้าของเราให้ท�าสมาธิไหม? ให้ท�า ส่งเสริมให้ท�าแต่ไม่ให้หลง 

ที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลนั้น พุทธบริษัทมี ๒ กลุ่ม 

๑) ผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติ ๒) ผู้มีนิสัยเจโตวิมุติ สองกลุ่มนี้กลุ่มไหนมีมากกว่ากัน? 

กลุ่มปัญญาวิมุติมีมากที่สุด กลุ่มเจโตวิมุติมีน้อยมาก มีไม่ก่ีองค์ในสมัยนั้น 

พระพุทธเจ้ารู้จักวิธีการสอน พระองค์รู้ว่าจะสอนแต่ละกลุ่มอย่างไร ในสมัย

ครั้งพุทธกาลผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติมีมากมายมหาศาล หลักการสอนคนกลุ่มนี้

คือสอนสติปัญญาเป็นหลักยืนตัว อย่าเพิ่งส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เข้าในฌาน เพราะ

เมื่อเข้าไปแล้วมันจะหลง คือให้เขาท�าสมาธิได้ แต่เป็นสมาธิขั้นตั้งใจมั่นเท่านั้น

ไม่ได้ไปบังคับ ไม่ได้ไปส่งเสริมให้ท�าฌานนั้นฌานนี้ พระองค์จะสอนคนกลุ่มนี้

ให้มีสติปัญญำ มีแนวควำมคิดไปตำมเหตุผล ให้มีควำมรู้จริงเห็นจริงตำม

หลักควำมเป็นจริง ฉะนั้น คนเหล่ำนี้เป็นพระอริยเจ้ำได้เพรำะปัญญำวิมุติ 

มีกำรรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ได้บรรลุธรรมไปเลย ในสมัยคร้ังพุทธกาลมีเป็น

จ�านวนมาก ตัวอย่างปัญจวัคคีย์ทั้งห้า คนกลุ่มนี้เป็นปัญญาวิมุติทั้งหมด คือ

พวกนี้ไม่เก่งในฌาน นี่เราอ่านต�าราดูในสมัยครั้งพุทธกาล ต�ารามีในพระสูตร 

เรื่องของพระอริยเจ้ามีมากมายมหาศาลเลย เร่ืองของพระก็มี สามเณรก็มี 

ภิกษุณีก็มี สิกขมานาก็มี สามเณรีก็มี อุบาสกอุบาสิกาก็มี ไปอ่านดูได้ ส่วนใหญ่

ล้วนแล้วแต่เป็นพวกปัญญาวิมุติ คือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาทั้งนั้นเลย นี่คือเรา

ไม่ได้อ่านต�าราส่วนนี้

ส่วนกลุ่มเจโตวิมุติ ในสมัยครั้งพุทธกาลคนกลุ่มนี้มีน้อยมาก คือพวกนี้

เขาจะมาฝึกปัญญาทีเดียวไม่ได้ เพราะมีนิสัยเคยติดฌานติดสมาบัติมาในอดีต 

ช่วงแรกต้องให้คนกลุ่มนี้ไปท�าสมาธิก่อน เมื่อจิตเขาสงบแล้วก็มีฌานเกิดขึ้น 

เมื่อฌานเกิดข้ึนแล้วก็ให้อยู่ในฐานนั้นสักพักหนึ่ง เมื่อเขาท�าอย่างน้ีได้แล้ว 

พระพุทธเจ้าจะสอนเขาด้วยวิธีพลิกล็อก คือเทศน์สอนให้เขาเห็นโทษในฌาน 
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คืออธิบายว่าฌานดีอย่างไรและไม่ดีอย่างไร เทศน์ให้เขารู้ว่า เมื่อท�าไปแล้ว 

หากตายไปก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมบ้างอรูปพรหมบ้าง เมื่ออ�านาจฌานเสื่อมลง

เมื่อไหร่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิม แล้วก็ท�าสมาธิเข้าฌานอีก วนเวียน

เกิดตายๆ กับโลกอันนี้ยาวนานหาทางสิ้นสุดไม่ได้

พวกเข้าฌานเก่งๆ ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอน สอนตอนไหน? 

สอนตอนที่เขาออกจากฌานมาแล้ว ขณะเขาอยู่ในฌานยังสอนไม่ได้ เพราะจะ

ไม่รู้เร่ืองกัน เพราะเขาจะมีแต่ความสุขความสบายใจในฌานตลอดเวลา จนเมื่อ

ฌานเขาเส่ือม จึงค่อยมาเทศน์เตือนสติเขาว่าการเข้าฌานให้ผลอย่างนี้ๆ คือตาย

ไปแล้วไปเกิดในพรหมโลก เป็นรูปพรหมบ้าง เป็นอรูปพรหมบ้าง ถามเขา

ทั้งหลายว่าต้องการแค่พรหมโลกหรือมรรคผลนิพพาน ทุกองค์ก็ต้องการ

มรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้น พระองค์จึงค่อยอธิบายต่อไปว่า หำกต้องกำร

มรรคผลนิพพำน ก็ต้องให้เห็นโทษในกำรท�ำสมำธินั้นเสีย คืออย่ำไปติดใจ

ในสมำธิ ถ้ำไปใฝ่ใจติดใจในสมำธิมำกเกินไป มันจะไปอยู่พรหมโลก คือให้

เขำท�ำฌำนได้ แต่ถ้ำท�ำไปแล้ว เมื่อจิตถอนออกมำ ให้เขำพิจำรณำให้เห็น

โทษในฌำนของตัวเอง คือไม่ให้ติด เมื่อเขากลัวในโทษของฌาน เขาก็ปฏิบัติ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า เข้าฌานน้อยลง พยำยำมฝึกควำมตั้งใจม่ันให้

มำกขึ้น เม่ือจิตมีสมำธิตั้งใจมั่น เขำก็ฝึกปัญญำพิจำรณำในธรรมะต่อไป 

แล้วเขำจะได้บรรลุมรรคผลนิพพำน นี่คือผู้ที่เห็นโทษในฌานของตัวเอง 

คือมีปัญญารอบรู้ในฌาน

กลุ่มเจโตวิมุติ เป็นผู้มีปัญญาน้อยสมาธิมาก ในสมัยครั้งพุทธกาล

มีจ�านวนน้อย แต่หากคนกลุ่มนี้มาเกิดในยุคน้ี แล้วพากันฝึกสมาธิสงบ

เพื่อเข้าฌาน เม่ือฝึกสมาธิสงบหรือฝึกฌานได้ดีแล้ว นี่ใครจะมาสอน? 

ใครจะมาเตือน? ใครจะมาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกทาง? ไม่มีใครบอกได้นะ เขาจะ

ไม่เชื่อเลย คือคนเข้าฌานเก่งๆ พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะสอนได้ คนอื่นไม่มีทาง

สอนได้เลย ในยุคนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ใครจะสอน? ไม่มีเลย ตัดทิ้งได้เลย หลงอยู่

อย่างนั้นแหละ เรียกว่าโมหะสมาธิ หลงอยู่ในความสุขของฌานตัวเอง หรือ
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บางทีเกิดอภิญญาขึ้น เกิดตาทิพย์ เกิดหูทิพย์ หรือสามารถจะรู้เห็นวาระจิต

ของผู้อื่นได้ก็ตาม มันก็จะหลงต่อไปอีก จะเกิดทิฏฐิมานะสูง

จะเป็นในยุคไหนก็ตาม คนที่มีนิสัยเจโตวิมุติมีน้อยมาก แต่ยุคนี้สมัยนี้

คนผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติมีมากมายมหาศาล แต่เวลาภาวนาปฏิบัติไม่เอาตาม

นิสัยปัญญาวิมุติของตัวเอง แต่กลับไปท�าในลักษณะเจโตวิมุติ คือตั้งหลักใหม่

ตลอดเวลา ก็เหมือนกับที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟัง เราเอาน�้าไปใส่ตุ่ม ตุ่มของ

ปัญญาวิมุติเราจะเต็มอยู่แล้ว ท�าไมไม่ตักใส่ให้มันเต็มเสีย ท�าไมไปตักใส่แต่

ตุ่มเจโตวิมุติ นี่มันก็ไม่ได้อีก เสียเวลาเปล่าๆ มันเสียเวลาในการท�าสมาธิ

สมำธิเป็นตัวหนุนปัญญำ

นี่การบรรลุธรรม ไม่ใช่ว่าท�าให้จิตมีความสงบแล้วจะบรรลุธรรมนะ คือท�าสมาธิ

เหมือนกัน แต่เป็นสมาธิตั้งใจมั่นกับปัญญาท�างานร่วมกัน ที่ผ่านมาเราไม่ได้ฝึก

การท�าสมาธิต้ังใจมั่น มันเลยไปโน่น มันข้ามไปหาความสงบ เวลาพิจารณาเรา

ก็เพียงคิดตามความรู้จากปริยัติเท่านั้น แต่เม่ือคิดไปแล้ว ก�าลังของสมาธิตั้งใจมั่น

หนุนไม่ได้เลย เพราะเราไม่ได้สร้างตัวนี้ขึ้นมา คือก�าลังของสมาธิเป็นตัวหนุน 

ไม่ใช่ตัวหลักในการท�างาน ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิแล้วมันจะไปละกิเลส ต้องเอาก�าลัง

สมาธิตัวนี้ไปเสริมหรือไปบวกกับปัญญาอีกครั้งหนึ่ง มันจึงมีประโยชน์ขึ้นได้

อุปมาเหมือนกับเรานอนหลับ เรานอนหลับเพื่ออะไร? เพื่อการพักผ่อน 

พักผ่อนเพื่ออะไร? เพื่อให้เกิดก�าลังกายก�าลังใจ ก�าลังที่ว่ามานี้เอาไปไหนต่อ? 

เอาไปท�างานต่อ แล้วงานที่จะท�าต่อมีไหม? นี่ค�าถาม มีหรือยัง? ไม่มี ไม่มีแล้ว

สมาธิจะมีประโยชน์อะไร? ก็อยู่ตามเดิม ท�าอะไรไม่ได้ มันพิจารณาอะไรต่อ

ไม่ได้เลย มันจะอยู่ปกติธรรมดาแล้วก็เสื่อมไป เหมือนกับการท�าก้อนน�้าแข็ง 

เมื่อน�้าแข็งเป็นก้อนขึ้นมาแล้ว ถ้าน�ามาตั้งไว้ก็จะละลายเป็นน�้าธรรมดาๆ 

นั่นเอง ความเย็นก็หมดสภาพไป ถ้าเอาน�้าธรรมดามาท�าเป็นน�้าแข็งอีก มันก็

เป็นก้อนได้อีก แต่เมื่อน�ามาวางไว้ ก้อนน�้าแข็งก็ละลายอีก ท�าใหม่อยู่อย่างนี้ 
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ก็วนอยู่เท่านี้เอง เอาน�้าเก่ามาท�าน�้าแข็ง นี่เหมือนกัน เราท�าสมาธิมีความสุข

ประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็เสื่อม ท�าใหม่อยู่นั่นแหละ มันเสียเวลาตรงนี้

พระพุทธเจ้าจึงได้สอนคนให้มีปัญญา คือฝึกปัญญำเอำไว้ ถ้ำเรำมี

ปัญญำแล้ว หำกมำท�ำสมำธิก็เอำก�ำลังที่เกิดจำกสมำธิไปเสริมปัญญำที่เรำ

เตรียมไว้แล้ว เหมือนกับคนนอนหลับที่เพิ่งตื่นขึ้นมา ขณะนั้นมีก�าลังดีแล้ว 

งานมันมีอยู่ก็ท�างานต่อไปได้เลย

สมมติขึ้นมำหลอกตัวเอง

น่ีการภาวนาต้องศึกษาให้เข้าใจ ค�าว่าท�างานคือความคิดทางปัญญา ให้ฝึกคิด 

อย่ากลัวความฟุ้งซ่าน คือความฟุ้งซ่านมันเกิดข้ึนมาบางครั้งบางเวลา เกิดข้ึน

ส�าหรับคนไม่มีปัญญา ถ้าคนมีปัญญาดีจะไม่มีฟุ้งซ่านเลย นี่มันแตกต่างกัน

ตรงนี้ หากตัวฟุ้งซ่านเกิดขึ้น มันจะเป็นภัยต่อการท�าสมาธิเท่านั้น ถ้าท�า

สมาธิเมื่อไหร่ ตัวฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นมา แต่ถ้าผู้มีปัญญาฉลาดแล้ว จะไม่มี

ความฟุ้งซ่าน นี่เราพิจารณาให้ดี เหมือนกับว่าคนไม่ดีสองคนอยู่ในกลุ่ม 

แต่เมื่ออยู่ร่วมกับนักปราชญ์บัณฑิตเป็นพันๆ คน คนไม่ดีนี้ก็ท�าอะไรไม่ได้ 

เป็นนักปราชญ์คลุมไว้หมดแล้ว นี่ก็เหมือนกัน ถึงตัวฟุ้งซ่ำนจะมีอยู่ก็ตำม 

แต่ปัญญำรอบรู้มันมีมำกกว่ำ มันจะท�ำอะไรไม่ได้เลย นอกจำกจะเอำมำ

เสริมปัญญำเรำเท่ำนั้น

ค�าว่าฟุ้งซ่านตัวน้ีฟุ้งอย่างไร? เป็นลักษณะคิดไปฟุ้งไปแบบไม่มีขอบเขต 

เป็นความคิดที่เลื่อนลอย ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มีหลักการ คิดไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ 

ในขณะที่คิดฟุ้งซ่านนี้ จิตจะมีลักษณะหงุดหงิดและร�าคาญใจ เมื่อร�าคาญใจก็

เป็นคนโกรธง่ายขึ้นมา ใครพูดไม่ถูกใจก็โกรธ นี่ลักษณะฟุ้งซ่าน มันคิดหาทาง

แก้ปัญหาไม่ได้ เป็นลักษณะจิตปลงไม่ตก ไม่เกิดความแยบคาย นั่งอยู่เฉยๆ 

ไม่ได้ ท�างานอยู่ก็ไม่เป็นการเป็นงาน จิตมันฟุ้งซ่าน แต่ถ้าผู้มีปัญญาดี สิ่งนี้

จะไม่เกิดข้ึน เพราะปัญญาในความคิดมันมีก�าลังมากกว่า มันกลืนไว้หมดเลย
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น่ีอีกอันหนึ่ง จิตฟุ้งตามสังขาร ค�าว่าสังขาร สังขารอะไร? สังขารแปลว่า 

การปรุงแต่ง แต่งอะไร? แต่งตามใจชอบของตัวเอง อุปมาเหมือนกับการปรุงอาหาร 

เราต้องการอะไร ก็ปรุงเอาๆ ต้องการรสเผ็ด รสจัด หรือรสจืดอะไรก็แล้วแต่ 

ก็ปรุงเอาๆ นี่คือการปรุงให้ถูกปากตัวเอง นี่สังขารจิตปรุงแต่งก็เหมือนกัน 

ปรุงแต่งให้ถูกใจตัวเอง หากเราต้องการความรักอย่างนี้ ก็ปรุงให้มันถูกใจ

ตัวเองอย่างนี้ พูดง่ายๆ ว่าเป็นตัวเสริม เสริมสิ่งที่ไม่สวยก็ท�าให้สวย สิ่งที่สั้น

ก็ท�าให้ยาว สิ่งไม่ดีก็ปรุงให้ดี เสริมได้ตลอด จนจิตมีความลุ่มหลงงมงายกับ

สิ่งที่ปรุงขึ้นมา นี่คือสังขารการปรุงแต่ง

ถ้ำคนแต่งเรื่องใดขึ้นมำแล้ว จะไม่มีค�ำว่ำเรื่องไม่ดี มีแต่ปรุงแต่ง

เรื่องที่ดีทั้งนั้น เรำปรุงแต่งเรื่องที่ตัวเองชอบใจ เราต้องรู้ว่า เรามีความชอบใจ

ในเรื่องอะไรบ้าง ที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันปรุงอะไรบ้าง ให้ดูตรงนี้ ถ้าเรามี

ความคิดว่าอยากได้เงินมากๆ เราก็ปรุงแต่ง จะปรุงแต่งยังไงให้ได้เงินมากๆ 

บางทีก็เพ้อฝันไป คิดค�านวณไป ไปลาสเวกัสไปหย่อนบัตรหย่อนเงิน วันนี้ได้

หนึ่งหมื่น คือหลับตาคิดเอาเองว่าวันนี้ได้หนึ่งหมื่น วันหลังจะไปใหม่ วันหลังได้

สองหมื่น นี่ลักษณะการปรุงแต่ง ปรุงแต่งให้ถูกใจตัวเอง ได้ตลอดไม่มีค�าว่าเสีย 

หย่อนลงไปเท่าไหร่ได้เท่านั้น หย่อนวันหนึ่งไปห้าครั้งได้ห้าครั้ง วันนั้นได้เงิน

เป็นร้อยล้านกลับมาบ้านตัวเอง มันปรุงยิ้มอยู่คนเดียว นั่งอยู่นั่นแหละ นี่คือ

ปรุงเอาแต่งเอา ท�าให้เกิดความโลภขึ้นมาที่ใจตัวเองโดยไม่รู้ตัว

อันปรุงแต่งที่ว่ามาน้ีปรุงแต่งอย่างไร? คือสมมติขึ้นมา ถ้ำไม่มีสมมติ

ขึ้นมำแล้ว ก็ปรุงไม่ได้ แต่งไม่ได้ ตัวสมมติเป็นฐำนในกำรปรุงแต่ง บางที

เรานั่งภาวนาอยู่ ก็เผลอคิดว่าไปแทงหวยไปหยอดเหรียญอยู่ มีแต่ได้เอาๆ 

ยิ้มอยู่คนเดียวนั่นแหละ นั่งภาวนาไปยิ้มไป เรารวยขณะนั่งภาวนาอยู่ นั่งอยู่

ชั่วโมงเดียวได้เงินเป็นหลายร้อยล้าน นี่สมมติว่าเราได้เงิน นี่เป็นลักษณะ

สมมติเอาทั้งนั้น

ตัวอย่างเราที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็สมมติอีกแหละ สมมติคือควำมหวัง 

คือคิดหรือคำดกำรณ์ว่ำจะมีอะไรสักอย่ำงดีขึ้น เพื่อที่เรำจะหำส่ิงที่ดีมำให้

แก่ตัวเรำให้ได้ ทุกคนไม่ต้องกำรควำมชั่ว ต้องกำรควำมดี ถ้าเป็นผู้หญิงก็
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ต้องการพ่อบ้านสักคนหน่ึง ต้องเป็นคนดีที่ถูกใจเรา หรือผู้ชายก็เหมือนกัน 

จะมีแม่บ้านสักคนหนึ่ง ก็ต้องการผู้หญิงที่ดีที่ถูกใจเรา นี่คือสมมติเอาตาม

ความอยากของเรานี่แหละ เวลาแต่งงานแต่งการกันไปแล้ว เวลามีลูกเกิดขึ้น

ก็ต้องดีอีก ไม่มีค�าว่าลูกเกเรเกรังอะไรเลย ดีทั้งนั้น เป็นลูกสาวก็ดี ลูกชายก็ดี 

เกิดขึ้นมาแต่ละคนว่านอนสอนง่ายด้วยกันทั้งนั้น หน้าตาก็สวยหล่อเหมือนกับ

พ่อแม่ มันคิดเอาท้ังนั้น ดูสิคนเรา ถ้าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่มีค�าว่าข้ีเหร่ ผู้หญิง

ผู้ชายที่ต้องการความรักต่อกัน มีแต่สมมติในทางดีทั้งนั้น ไม่ต้องการเป็นคนท่ี

ไม่มีใครเอา แต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เอาอย่างนี้หรอก เขาจะปรุงแต่งเอาให้ถูกใจ

ตัวเองทั้งนั้น นี่คือสังขาร

ทุกวันนี้เรำอยู่ได้เพรำะสังขำร คือหลอกตัวเองให้อยู่ได้ ตัวหลอก

คืออะไร? คือกิเลสตัณหานั่นเอง หลอกให้เราอยู่บนโลกอันนี้ จริงๆ มันก็ไม่ได้

สมใจทั้งหมดหรอก มันก็ผิดหวังได้ แต่ผิดหวังวันน้ี วันหน้าแก้ใหม่ หาวิธีแก้ตัว

ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเองมีความสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างไป เดี๋ยวนี้เราตั้งไว้ว่า

เกิดมาเพื่อสมหวัง แต่สมหวังหรือยัง? ยังไม่สมหวัง ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวแก้ตัวใหม่ 

ชาตินี้เท่านี้ ชาติหน้าต้องดีกว่าน้ี น่ีคือหลอกตัวเองไปเรื่อยๆ หลอกกันมาตั้งแต่

หลายกัปหลายกัลป์จนถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ ก็หลอกตัวเองมาถึงจุดนี้ และก็ยัง

หลอกตัวเองต่อไปอีกว่าคร้ังหน้าขอดีกว่านี้นะ นี่คนเรามันอยู่กับความคาดหวัง 

คือปรุงแต่งเอาจะดีอย่างนี้ๆ ในชาติหน้าภพหน้า นี่คือสมมติเอา หลอกตัวเอง

ไปวันๆ เท่านั้น มันจึงหลงไปเรื่อยๆ กับโลกอันนี้ 

เรานักภาวนาปฏิบัติท้ังหลายควรค�านึงเร่ืองความคิดตามสมมติเหล่าน้ี 

นี่ใครหลอกเรา? กิเลสหลอกเราโดยท่ีไม่รู้ตัว คือหลอกให้เอาตามใจเราเท่านั้น 

คือใจเราเด๋ียวนี้ไม่มีอ�านาจเท่าที่ควร คือมันถูกอ�านาจของกิเลสครอบง�าอยู่ 

มันจะไปไหนก็แล้วแต่ ไม่มีความเป็นเอกเทศได้เลย ไม่มีเสรีภาพแต่อย่างใด 

มีแต่กิเลสตัณหาเป็นตัวชักน�าตลอด ส่วนมากหลอกใจเราให้มีความยินดี

พอใจในกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ตลอดเวลา คือเรำ

จะมีควำมหวังอันหน่ึงว่ำของทุกอย่ำงเป็นของของเรำ นี่กิเลสคุมอ�ำนำจ

เรำเอำไว้ไม่ยอมปล่อย แม้ว่ำตำมควำมเป็นจริงแล้วของท้ังหมดนี้ไม่มีอะไร
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เป็นของของเรำที่แน่นอน ทุกอย่ำงเป็นเพียงปัจจัยอำศัยวันต่อวันเท่ำนั้นเอง 

แต่ตัวตัณหากิเลสมันบอกว่าทุกอย่างเป็นของของเรา น่ีมันตรงกันข้ามกับ

ความจริง

ตัวอย่าง ผัวก็ผัวเรา เมียก็เมียเรา ลูกก็ลูกเรา วัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ 

ของเราท้ังหมดเลย นี่ความคิดทางตัณหาเป็นอย่างนั้น มันไม่คิดว่าความยึดติด

ในของของตนจะท�าให้เราเป็นทุกข์ได้ มีแต่ความสุขอย่างเดียว นี่คือกิเลสตัณหา

เอาตัวนี้มาหลอกเราให้อยู่ได้ เหมือนกับเวลามีนกบินเข้ามาในกุฏิ หากจะให้

เขาอยู่กับเรา เราก็ต้องมีกลวิธีให้เขาติดเรา คือเลี้ยงเขาให้ดี เขาก็อยู่กับเราได้

แผนกำรท�ำงำนของปัญญำ

นี่ใจเรา ตัวตัณหากิเลสมันเป็นหัวหน้า เป็นหัวเรือใหญ่ให้แก่ใจ ใจเป็นตัวเสริม

เขาเฉยๆ ใจไหลไปตามกิเลสทั้งนั้น เราต้องมาสอนใจเสียใหม่ เพราะใจไม่รู้จัก

กลของกิเลสตัณหาทั้งปวง จึงพยายามมาสอนใจอยู่เสมอๆ นี่คือปัญญาสอน 

เมื่อใจเราหลงรูปหลงสงสารอย่างที่เป็นมา ต้องมาดูว่าตัวตัณหากิเลสทั้งหลาย

มันเอาโลกมาหลอกเราอยู่ได้ยังไง คือเอาปัญญาเราไปคลุมโลกเอาไว้ เอาโลก

ทั้งหมดมาคิดว่าส่วนไหนบ้างที่กิเลสหลอกเราว่าเป็นของของเรา เอามาคิดกัน 

เอามาพิจารณากัน ให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ คือให้คิดไปตามไตรลักษณ์ 

นี่คือแผนงานของปัญญา ถ้ำคิดพิจำรณำอะไรอยู่ ก็ให้เป็นไปตำมไตรลักษณ์ 

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ อย่ำงนี้ผิดไม่เป็น ท�าไปเถอะ ฝึกพิจารณาบ่อยๆ 

อีกสักวันหนึ่งข้างหน้า ใจเราจะมีความเข้าใจไปตามความเป็นจริงส่วนนี้เอง 

เมื่อใจเราคิดบ่อยๆ แล้ว มันจะเอียงไปตามสิ่งที่เราคิด

หลวงพ่อเคยศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในพระสูตร ในพระไตรปิฎก ที่ท่าน

เหล่าน้ันเป็นพระอริยเจ้าได้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีปัญญา พระพุทธเจ้าส่วนใหญ่

สอนปัญญา คือสอนให้คนมีความเห็นชอบ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะว่าโดยปกติ

ใจคนเรามันเป็นมิจฉาลึกๆ อยู่ในตัว แต่เราไม่รู้ ค�าว่าโมหะ คือความหลง 

มันหลงขนาดนั้น ไม่รู้ตัวว่าเรามีความทุกข์อะไรบ้างกับโลกอันนี้ มันปิดตา
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ปิดใจ นี่พระอริยเจ้าหลายหมื่นหลายแสนองค์ในสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า

สอนเริ่มจากปัญญาก่อนทั้งน้ัน คือเทศน์ก่อนให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ 

สิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ไป ให้รอบรู้ครบถ้วนบริบูรณ์ น่ันคือเปล่ียนนิสัยเดิมจาก

ตัวมิจฉามาเป็นตัวสัมมาเสียก่อน ถ้ายังเปลี่ยนนิสัยเดิมไม่ได้ การภาวนามัน

จะยาก มันจะหลง ถ้าใจเรายังเป็นมิจฉาอยู่ จะไปท�าสมาธิท�าได้ไหม? ท�าได้ 

สงบท�าได้ไหม? ท�าได้ แต่เมื่อสงบมาแล้ว ก�าลังความสงบของใจมันจะมาบวก

กับมิจฉาเดิม เลยกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปเสีย ส่วนมากเราไม่รู้ เห็นว่าใจสงบ

แล้วก็ดีทั้งหมด อันนี้ไม่ใช่ ทั้งหมดผิดก็มีถูกก็มี บางทีมันเป็นมิจฉาสมาธิแล้ว 

แต่มาเข้าใจว่าเป็นสัมมาสมาธิ อันนี้ผิดไปเลย เรารู้ตัวหรือเปล่า? ไม่รู้ ต้องไป

หาผู้รู้กว่านี้มาอธิบายให้ฟังว่าเราผิดอยู่ เพราะเราหลงในความสุขตัวเองอยู่

สมัยคร้ังพุทธกาล จะเป็นพระหรือฆราวาสก็ดี ทั้งหมดจะภาวนาปฏิบัติ

ด้วยปัญญาท้ังนั้น พิจารณาบ่อยๆ จนเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมา การปฏิบัติไม่ใช่ว่า

จะพิจารณาอย่างเดียวนะ มีการพักเหมือนกัน ไม่พักไม่ได้ การใช้ปัญญามัน

ก็เหนื่อยได้ พักคืออะไร? พักคือการท�าสมาธิ แต่เป็นสมาธิตั้งใจมั่น ยังไม่ถึง

ความสงบ เพราะพวกปัญญาวิมุติเขาสงบไม่เป็น จ�าไว้ให้ดีๆ ท�าสมาธิสงบไม่เป็น 

แต่ตั้งใจมั่นเป็น จะให้เขาไปท�าสมาธิเป็นฌานนั้นฌานน้ีข้ึนมา อันน้ันเขาท�าไม่เป็น 

เขาเป็นแค่สมาธิตั้งใจมั่นเท่านั้นแหละ จะนึกค�าบริกรรมก็ได้ประเด๋ียวประด๋าว 

สองนาทีสามนาที ไม่เหมือนกับพวกมีนิสัยเจโตวิมุติ

ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้มีนิสัยอะไร การดูว่ามีนิสัยปัญญาวิมุติหรือ

นิสัยเจโตวิมุตินี้ จริงๆ แล้วดูไม่ยากเลย เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้ ถ้ำนั่งภำวนำหรือ

นึกค�ำบริกรรมไปแล้ว แต่ใจเรำสงบไม่ได้ ชอบคิดโน่นชอบคิดน่ี อย่ำงนี้เป็น

พวกมีนิสัยปัญญำวิมุติ คือชอบคิด สงบไม่ได้ พอนึกค�าบริกรรมไปไม่กี่นาทีก็

คิดแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเรามีนิสัยปัญญาวิมุติ เร่ืองสงบอย่าไปสนใจเลย 

ให้ท�าสมาธิเพียงตั้งใจมั่นแล้วก็ใชัปัญญาพิจารณาต่อไป อย่าห่วงท�าความสงบ 

เพราะเราเป็นผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติ แต่ถ้ำผู้มีนิสัยเจโตวิมุตินึกค�ำบริกรรมไป 

เขำจะดิ่งลงไปเร่ือยๆ เย็นลงไปเรื่อยๆ จนถึงสงบเต็มที่ก็เข้ำฌำนไปเลย 

อย่ำงนี้แสดงว่ำเป็นพวกมีนิสัยเจโตวิมุติ ดูสิว่าพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่
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มีนิสัยอย่างไร ถึงใครเป็นเจโตวิมุติก็ตาม ก็ต้องถอนสมาธิออกมาอยู่ขั้นขณิกะ

หรือตั้งใจมั่นก่อน เพราะเมื่อเรามีความสงบ มันจะไปฝึกปัญญาไม่ได้ มันเลย

ปัญญาไปแล้ว มันต้องถอนออกมาเสียก่อนจึงจะใช้ปัญญาได้ นี่ถ้าปัญญามี

อยู่นะ แต่พวกปัญญาวิมุติเขาไม่ต้องเอาความสงบ คือเอาแค่ตั้งใจมั่นแล้วใช้

ปัญญาพิจารณาได้เลย มันง่ายกว่ากัน

เวลาคนเราท�างานท�าการ บางคนมีนิสัยเรื่องการพักผ่อนหลับนอน คือ

ชอบนอนมาก กลางวันก็นอนมาก กลางคืนก็นอนมาก เพราะมีความเคยชินกับ

การนอนมายาวนานเหลือเกิน กลางคืนก็นอนห้าถึงแปดชั่วโมง หลับอยู่อย่างนั้น 

กลางวันก็หลับต่อ ถ้าไม่หลับก็ท�างานต่อไม่ได้ นี่เพราะเขาเคยชินมาอย่างนั้น 

แต่คนอื่นเขาไม่ต้องนอนตอนกลางวันมาก หลับแค่กลางคืนอย่างเดียว และก็

ไม่มากนัก กลางวันเขาจะไม่หลับเลย เพราะเขาไม่เคยฝึกในการนอนกลางวัน 

ช่วงกลางวันเขาจะท�างานได้ทั้งวัน เขาไม่ง่วงไม่เหนื่อย คือพวกนี้เขาไม่เคย

ฝึกอุปนิสัยในการนอนมาก

คนฝึกนิสัยทางปัญญาวิมุติก็เหมือนกัน เขาไม่สนใจมากเรื่องความสงบ 

เขาตั้งใจมั่นทั้งวันได้เลย เมื่อไหร่ยังมีก�ำลังใจคิดได้อยู่ ยังไม่เหนื่อย ก็คิด
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ต่อไป คือคิดพิจำรณำตำมควำมเป็นจริงน่ันแหละ คิดบ่อยๆ พิจำรณำบ่อยๆ 

เมื่อถึงจุดหนึ่งของมัน ก�ำลังของปัญญำมันจะท�ำให้ใจเรำมีควำมสงบได ้

อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง มันไม่ยาก แต่ถ้าจิตไม่ต้องการความสงบ ก็ใช้

ปัญญาพิจารณาต่อไป

อุปมาเหมือนกับเด็ก เราทุกคนเคยมีลูกมีหลาน เด็กในช่วงวัยก�าลังเล่น

สนุกสนานเฮฮากันอยู่ จะไปบังคับให้หลับได้ไหม? มันหลับไม่ได้ ก็ให้เล่นต่อไป 

จะบังคับให้หลับไม่ได้เลย ต้องให้เล่นเหนื่อยเสียก่อนนั่นแหละ เล่นอะไรก็

เล่นไปให้มันเหนื่อย ถ้ามันเหนื่อยแล้วไม่ต้องไปบังคับยาก แป๊บเดียวมันก็หลับ 

นี่ความจริงตามธรรมชาติ เราดูเป็นอุบายธรรมะได้ทั้งหมดเลย ถ้าคนใดมีลูก

มีหลาน ไปดูเอาก็แล้วกัน นี่การภาวนาก็เช่นกัน คือสอนตัวเองลักษณะอย่างนี้ 

ขณะที่ใจเรายังต้องการคิดพิจารณาธรรมะอยู่ก็ให้คิดต่อไป ในช่วงนั้นอย่าไป

บังคับให้มันสงบ อย่าไปบังคับดึงมานึกค�าบริกรรม เวลาจะคิดก็ดึงเข้ามาสงบ

อีกอยู่นั่นแหละ นี่คนภาวนาไม่เป็น ไม่ถูกสูตร จะดึงมาท�าไม เมื่อใจอยากคิด

ก็คิดต่อไปเต็มที่ เมื่อมันคิดเหน่ือยก็หลับเองหยุดเอง หยุดคืออะไร? น่ันคือมา

ท�าสมาธิต่อ นี่คือรู้จักวิธีการปฏิบัติภาวนา

ฝึกปัญญำสอนใจ

การใช้ปัญญาหมายถึงอะไร? หมายถึงการอบรมใจเรา นี่ใจเราตามธรรมชาติ

มันโง่ ไม่ฉลาด มันต้องฝึกปัญญามาสอนใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ใจฉลาดขึ้นมา 

ต้องฝึกปัญญามาสอนให้ดีๆ ถ้าปัญญาไม่ดีพอ จะมาสอนใจไม่ได้เลย เพราะใจ

มันมีพี่เลี้ยงเดิมอยู่คือกิเลสตัณหา มันสอนใจได้ทั้งวันทั้งคืน สมมติทั้งคืนดังที่

ได้อธิบายมาแล้ว นั่นคือกิเลสมันเป็นพ่ีเลี้ยงของใจ แต่ปัญญาเราธรรมดาสอน

ได้ไหม? สอนไม่ได้ คือปัญญำที่จะสอนใจได้มันต้องมีอ�ำนำจ มีควำมรู้จริง

เห็นจริงเหนือกว่ำตัณหำกิเลสเหล่ำนี้

ทีนี้เรามาพยายามฝึกกลยุทธ์ในการสอนใจ กิเลสสอนใจเราได้แค่ไหน 

ปัญญาต้องสอนใจให้ได้ย่ิงกว่าน้ัน มันต้องฝึกมาสอนแข่งกัน ถ้าปัญญาเรา
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ดีพอแล้วก็เอามาสอนใจได้ มีเหตุผลต่างๆ ชัดเจนจนใจยอมรับได้ แต่เดี๋ยวนี้

ใจเราหลงตามกิเลสอยู่ ก็ต้องหาวิธีฝึกปัญญาขึ้นมาใหม่และสอนใจให้เป็น

การฝึกเป็นเรื่องส�าคัญในการปฏิบัติ งานทุกประเภทต้องผ่านการฝึก

ทั้งนั้นเลย ตัวอย่างคนเรามีร่างกายสมบูรณ์เหมือนกัน แต่ท�าไมขึ้นเวทีชกมวย

แล้วมันแพ้เขา ทั้งๆ ที่ก็ขาเท่ากัน มือเท่ากัน น�้าหนักเท่ากัน ท�าไมถึงแพ้เขา? 

เพราะการฝึกของเรามันยังไม่พอ หรือหากเป็นกีฬาประเภทอื่นๆ ก็เช่นกัน 

ไปดูที่สนามแข่งขันกีฬาได้ เขาจะแข่งกันเขาฝึกอย่างไร ตัวอย่างเตะฟุตบอล 

เขาต้องฝึกเตะอย่างไร วางวิธีการเตะอย่างไร จะเลี้ยงลูกอย่างไร เตะฟุตบอล

ยิงเข้าประตูได้อย่างไร นั่นคือต้องฝึกในการเตะให้ช�านาญ ไม่ใช่คนธรรมดา

ไม่เคยฝึกแล้วเอาไปเตะ นี่มันไม่ได้นะ จริงอยู่มีขาทุกคน เตะเป็นกันทุกคน 

แต่ต้องมีหลักในการเตะดีๆ ถึงจะยิงเข้าประตูเขาได้ ไม่ใช่ไม่เคยแล้วจะไป

เตะเข้าได้ยังไง นี่ในการเตะฟุตบอลมันจะมีสูตรของมัน ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะ

ท�าอะไรไม่ได้เลย แพ้เขาเท่านั้นเอง นี่ทางโลกต้องมีหลักเกณฑ์ในการสอนกัน

อย่างดี ฝึกกันอย่างดี ให้มีก�าลังกันอย่างดีด้วย จึงจะท�างานได้ส�าเร็จ

การเตะฟุตบอลมี ๒ ทีม คือ ๑) ทีมปัญญา ๒) ทีมกิเลส ดูสิว่าสองทีมนี้

ใครจะแน่กว่ากัน แต่ที่ผ่านมาทุกแมตช์เราแพ้เขาแล้ว เอาง่ายๆ ว่าสิบประตู

ต่อศูนย์ก็แล้วกัน เราไม่มีทางชนะเขาได้เพราะทักษะการเตะเราไม่ดี เตะไป

ทีมกิเลสก็รับได้หมด เวลาทีมกิเลสเตะเข้ามา ทีมปัญญาก็รับไม่ได้ เข้าประตู

ทุกที ก็แพ้ไป มันต้องมาฝึกใหม่ ต้องเรียนวิธีการเตะให้ดีกว่านี้เพื่อจะต่อสู้กับ

ทีมกิเลสได้ คือแข่งกัน นี่เรายอมแพ้กิเลสมาร้อยกัปพันกัลป์อย่างนี้ เราแพ้

ตลอดเวลา ยับเยินก็แล้วกัน

งานทุกอย่างก็ต้องมีการฝึกล่วงหน้า จะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตาม 

จะวิ่งเร็วก็ดี กระโดดน�้าก็ดี ก็ต้องมาฝึกกันก่อน เวลาเราดูทีวีโทรทัศน์ ก็ดู

ให้เป็นธรรมะ ไม่ใช่ดูเพลินๆ ธรรมดา ดูที่ไหนอย่ำงไรก็เป็นธรรมะทั้งหมด 

เอำโลกมำเป็นธรรมะ คือโลกอยู่ที่ไหน ธรรมะอยู่ที่นั่น เรำเอำมำภำวนำได้ 

เอำมำเป็นอุบำยสอนใจตัวเองได้เลย
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กำรท�ำงำน กำรพักงำน

ตัวอย่างเขากระโดดน�้า เวลาเขายืนแล้วเดินไปบนแท่นที่กระโดด เขาท�าสมาธิ

นานไหม? ไม่นาน อย่างมากไม่เกินหนึ่งนาทีเขาก็เป็นสมาธิแล้ว สมาธิไม่ใช่

เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร เมื่อคนมีความช�านาญอยู่แล้วไม่ต้องท�ามาก ไม่ต้องท�า

นานด้วย หนึ่งนาทีนี่เหลือกินแล้ว เขายืนแป๊บเดียวก็กระโดดลงไปได้เลย คือมี

สมาธิตั้งใจมั่นนั่นเอง เมื่อตั้งใจให้มั่นแล้วก็กระโดดทันที เรื่องสมาธิตั้งใจมั่น

เป็นเรื่องง่ายๆ มันเป็นเรื่องยากขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ฝึกเท่านั้นเอง หรือเวลา

ดูเขายกน�้าหนัก เขาท�าสมาธิยังไง? เขายืนอยู่ในที่ยกน�้าหนักนานเท่าไหร่? 

ประมาณหน่ึงนาทีสมาธิเขาก็พอกินพอใช้แล้ว ก็ท�างานต่อไปได้เลย นั่นคือ

ยกขึ้นได้เลย นี่สมาธิตั้งใจมั่นของเขา เขาไม่ท�ามาก พอตั้งใจมั่นแน่วแน่แล้ว

ก็ท�าเลย คือมีก�าลังใจแล้ว

เดี๋ยวนี้เรามีวิธีการอะไรมากมายเกินไป มันเลยข้ามสมาธิตั้งใจม่ันไป 

เลยไปสมาธิจิตสงบไปโน่น มันจึงมีปัญหากับผู้ใช้ปัญญา เพราะจะพิจารณา

อะไรไม่ได้เลย มันเลยไปแล้ว ถ้าเป็นการเจาะน�้าบาดาล ก็เจาะผ่านน�้าไปแล้ว 

ลงถึงปฐพีไปแล้ว น�้าไม่มีเลย น�้าอยู่ที่สูงๆ ท�าไมไม่เอา เจาะผ่านลงไปท�าไม 

น่ีก็เหมือนกัน สมาธิตั้งใจมั่นอยู่ระดับพื้นๆ เราไม่เอา มาเอาเลยสงบไปอีก 

นี่สมาธิสงบไม่ใช่ว่าห้ามท�านะ ให้ท�า หากเรามีนิสัยเคยเป็นดาบสฤๅษีมาก่อน 

ท�าไปเถอะ ไม่ได้ห้าม แต่ถ้าไม่มีอุปนิสัยเดิมอย่าไปท�า มันเสียเวลาเปล่าๆ 

หลายคนต่อหลายคนภาวนามาเก้าปีสิบปี เคยสงบไหม? ไม่ ก็ท�าไปอย่างนั้น 

ท�างูๆ ปลาๆ ไปอย่างนั้น มาบอกว่าภาวนาเก้าปีสิบปีไม่ก้าวหน้าอะไรเลย 

นี่ไม่มีทางก้าวหน้าอะไรได้หรอก ร้อยปีก็ไม่ก้าวหน้า ตายฟรีๆ ก็ไม่ก้าวหน้า

เช่นเดียวกัน กำรภำวนำก้ำวหน้ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ำท�ำมำนำนขนำดไหน 

มันขึ้นอยู่กับปัญญำต่ำงหำก นี่คือปัญญำเป็นตัวท�ำงำน ผลงำนจะส�ำเร็จได้

เพรำะกำรท�ำงำน ไม่ใช่เพรำะพักงำน หากเราต้องการให้งานส�าเร็จ แต่เรา

มัวแต่พักงาน มันจะได้เรื่องอะไร มันขัดกับธรรมชาติทั้งหมด ขัดกับความจริง
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ทั้งหมด ไม่มีงานสิ่งใดในโลกอันน้ีจะส�าเร็จได้เพราะการพักงาน งานจะส�าเร็จ

เพราะการท�างานด้วยกันทั้งนั้น

ตัวอย่าง การสัมมนา เวลาเราไปฟังสัมมนาเขาท�ากันยังไง? ก็จะมีพิธีกร

ให้ข้อมูล ให้ความเห็น ให้หลักวิธีการต่างๆ เราก็น่ังฟังเพื่อรับเอาหลักการทาง

วิชาการหรือข่าวสารข้อมูลนั้นๆ ไปปฏิบัติต่อ นั่นคือการสัมมนา คือการอบรม

ซึ่งกันและกัน การอบรม หมายถึงว่าผู้ฟังได้รับข้อมูลจากผู้ให้ บางทีฟังไปก็

ต้องมีการพัก การพักคือว่าหยุดอบรมก่อน กินข้าวกินปลาก่อน แล้วค่อยมา

ฟังต่อ การหยุดพักคืออะไร? คือท�าสมาธิ ตัวสมาธิคืออะไร? คือการพักงาน 

เวลาคิดปัญญาบ่อยๆ มากขึ้นๆ มันเหนื่อย ก็หยุดในการคิด ให้มันพักงาน 

นั่นคือท�าสมาธิเอาไว้ คือดูงานทางโลกก็แล้วกันเขาท�ากันยังไง การปฏิบัติก็

ท�าอย่างนั้นเหมือนกัน หลักการต่างๆ อุบายต่างๆ อย่างเดียวกัน

กำรท�ำงำนคือกำรใช้ปัญญำคิดพิจำรณำ กำรพักงำนคือกำรท�ำสมำธิ 

ทั้งสองเป็นของคู่กัน แต่อย่ำพักงำนนำนเกินไป มันเสียเวลา ตัวอย่างเวลา

วิ่งรถไป เส้นทางปกติใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ไปหยุดพักตั้ง ๑๐ ชั่วโมง นี่มันเรื่อง

อะไรกัน มันไม่ถึงสักที มันพักนานเกินไป ท้ังท่ีรถเราก็ดีอยู่ คนขับก็ไม่ง่วง

ไม่เบื่อ มีก�าลังใจขับได้อยู่ จะไปฝืนพักท�าไม ก็ขับต่อไปสิ เรามุ่งจะจอดอยู่นั่น 

คือพักนานเกินไป เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าเราขับไม่เป็น มันก็อยู่แค่นั้นเอง คนขับ

จะต้องฝึกขับให้เป็น เดินหน้าอย่างไร ถอยหลังอย่างไร ขวาซ้ายเป็นอย่างไร 

มันต้องรู้จักเวลาขับรถ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะไปขับ คนไม่เคยขับรถจะไปขับก็มี

แต่พังกับพัง มันอันตราย มันต้องฝึกการขับรถก่อน ฝึกให้ช�านาญเสียก่อน

จึงค่อยออกถนนใหญ่ต่อไป ไม่ใช่ว่าเห็นรถแล้วก็เหยียบคันเร่งตะพึดตะพือ 

มันได้ยังไง ไปก็ตายกับตาย หรือบางทีก็ไม่เข้าใจ พอสตาร์ทรถติดขึ้นมาก็

เหยียบเบรกอย่างเดียว ลองดูสิ ถึงจะเหยียบคันเร่งก็เหยียบเถอะ เบรกก็

เหยียบเถอะ คือเหยียบพร้อมๆ กัน นี่ก็ไปไหนไม่ได้เลย รถมันวิ่งไม่ได้หรอก 

เพราะมันเหยียบเบรกเอาไว้
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การภาวนาก็เหมือนกัน พอเร่ิมภาวนาก็เหยียบเบรกแล้ว เบรกคืออะไร? 

คือท�าสมาธิ คือตัวสมาธิเป็นตัวเบรกของใจไม่ให้คิด เบรกอย่างเดียว พอเร่ิมคิด

ก็เบรกไว้แล้ว “อย่าคิดๆ เด๋ียวฟุ้งซ่านนะ อยู่กับค�าบริกรรมต่อ” นี่คือเบรกใจ

ตัวเองไม่ให้คิด มันก็อยู่อย่างนี้ต่อไป ไม่มีอะไรก้าวหน้าได้เลย นี่คนเราอยาก

มีปัญญา แต่ไม่ยอมสร้างปัญญาให้กับตัวเอง นี่คือไม่รู้วิธีการนั่นเอง

นี่เห็นใจพวกเราทั้งหลายเหมือนกัน เห็นใจท่ีได้ฟังครูบาอาจารย์มาก็ดี 

หรืออ่านหนังสือมาก็ดี เพราะสมัยนี้สอนกันเรื่องการท�าสมาธิมากเหลือเกิน 

เต็มเมืองไทย คือสอนกันอย่างนี้ทุกหนทุกแห่ง ทุกกลุ่มทุกคณะ ไปที่ไหนก็

นั่งนึกค�าบริกรรมอย่างเดียว ไม่ว่ากลุ่มพระหรือฆราวาส ก็นึกกันอยู่อย่างนั้น 

ท�าสมาธิแต่ต้องการมรรคผลนิพพาน น่ีมันเรื่องอะไรกัน มันไม่เข้ากันเลย 

คือเขาไม่คิดกัน ท�าสมาธิจะไปละกิเลสได้ยังไง จะก้าวหน้าได้ยังไง มันมีที่ไหน

ท�าสมาธิแล้วกิเลสจะหมดไปสิ้นไป มันไม่มีในศาสนาพุทธของเรา

นี่พวกฤๅษีต่างๆ เขาท�าสมาธิกันมาก่อนศาสนาพุทธของเรา เม่ือเขา

ท�าไปแล้วมีอะไรดีขึ้น ก็เท่าตัว กิเลสมีเท่าเดิม ไม่ดีขึ้นเลย ไม่ได้ลดราวาศอก
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อะไรเลย ถึงจะมีสมาธิขั้นละเอียดเป็นอรูปฌานก็ตามเถอะ คือกิเลสกับฌาน

มันไปด้วยกันนั่นแหละ มันละกันได้เมื่อไหร่เล่า 

เรื่องการภาวนาปฏิบัติที่ได้อธิบายมานี้ หลวงพ่อศึกษามาดี คือสืบหา

ค้นหาเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของพระอริยเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาล หลวงพ่อสนใจ

ศึกษาเรื่องต่างๆ ในพระสูตร ค้นหาทุกเล่ม อ่านทุกแถวก็แล้วกัน ให้เข้าใจว่า

พระอริยเจ้าแต่ละองค์มีความเป็นมาอย่างไร อ่านแล้วมีแต่เรื่องปัญญาท้ังน้ัน 

ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ปัญญาทั้งนั้น ไม่มีการบรรลุธรรมด้วยสมาธิอยู่

ในนั้น อ่านดูสิต�ารา น่ีหลวงพ่อยังน�ามาสอนลูกศิษย์ลูกหา คนเราอ่านหนังสือ

แต่ไม่ได้คิด คือไม่สังเกตว่าผิดหรือถูก คืออ่านเฉยๆ รู้เฉยๆ อ่านแล้วก็แยกไม่

ออกว่าอะไรเป็นอะไร

นี่คือปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ เราต้องฝึกขึ้นมาสร้างขึ้นมาเอง ใครจะเป็น

คนอบรมให้? ก็ต้องเราเองเป็นคนอบรมตัวเราเอง นี่ตัวส�าคัญ อันดับแรกก็ให้

ครูบาอาจารย์อบรมให้ คือให้ข้อมูล ให้ข่าวสาร ให้หลักวิชาการ แล้วเราก็น�า

ไปฝึกปัญญาอบรมตัวเราเองต่อไป เป็นลักษณะตัวใครตัวมัน ใครฝึกปัญญา

แค่ไหนก็อบรมตัวเองได้แค่นั้น อบรมกันไปฝึกกันไป ให้ขยันคิดขยันพิจารณา 

แต่ไม่ใช่ว่าคิดทางโลกทางสงสาร อันนั้นคิดผิดทาง

พิจำรณำได้หลำยมุม

หลวงพ่อได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมา มีหลายอย่างหลายประเด็น ตอนนี้ใคร

มีอะไรที่จะถามหลวงพ่อบ้างไหม ได้นัดคณะลูกศิษย์ลูกหามารวมกันก็เพราะ

อย่างนี้ จะไปหาทุกจุดทุกเมืองคงไปไม่ไหว เอามารวมกันพูดให้กันฟังเฉยๆ 

ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ให้ปรึกษากันว่ามันผิดตรงไหน ถูกตรงไหน ให้น�ามา

พิจารณา หลวงพ่อได้ศึกษาไว้ดีแล้วเรื่องพระสูตร มันมีหนังสือเล่มไหนไหม

ส�าหรับสอนพวกเจโตวิมุติ? มันมีสูตรหนึ่งส�าหรับพวกท�าสมาธิเก่งๆ แต่มี

ไม่มากนัก ก็เหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้ว หลวงพ่อปฏิเสธเร่ืองสมาธิสงบ คือ

ท�าก็ท�าได้ นี่ส�าหรับกลุ่มเจโตวิมุติเท่านั้นเอง พวกมีนิสัยปัญญาวิมุติไม่มีทาง
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ก็แล้วกัน ยังไงก็ไม่สงบ ตายฟรีๆ ก็ไม่สงบ เพราะเราไม่เคยไปทางนั้น ถ้าเรา

ไม่สงบ อย่าไปสนใจสมาธิสงบ เอาตั้งใจมั่นดีกว่า พิจารณาตรงนั้น สมัยครั้ง

พุทธกาลมีแต่ปัญญาวิมุติทั้งนั้น ส่วนใหญ่ได้เป็นพระอริยเจ้า

ในการพิจารณาที่ว่ามา ต้องแยกให้เป็น กำรคิดให้ถูกต้องเป็นเรื่องหนึ่ง 

กำรท�ำใจให้เห็นไปตำมในสิ่งที่คิดก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ถ้าเรามีเวลาว่างมากๆ 

ให้เราคิดกว้างๆ อย่างที่ว่ามา ก็ไม่เสียหายอะไร พิจารณาดูโลกอย่างที่ว่ามา 

โลกกับธรรมมันอยู่ตรงไหน? จริงๆ เป็นเรื่องเดียวกัน ก้อนเดียวกัน แต่เอำ

มำแยกแยะ อันนี้เป็นโลก อันนี้เป็นธรรม คือของสิ่งเดียวกันตีความหมาย

แยกกันคนละอย่าง

ตัวอย่าง เรื่องรูป เราสามารถแยกออกมาได้หลายมุม เรื่องอสุภะ 

ความเป็นสิ่งสกปรกโสโครก อันนี้เป็นมุมหนึ่งของรูป ส่วนความสวยงาม 

น่ากอด น่าชื่นชม อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งในการคิด เรื่องรูปอย่างเดียวนี่แหละ

เร่ืองโลกก็เหมือนกัน เราจะคิดในมุมของโลกว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง

ก็ได้ หรือคิดในมุมของโลกว่าไม่มีสาระอะไรกับเราก็ได้ เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้

ยาวนานร้อยกัปพันกัลป์มาแล้ว มันไม่เบื่อ เมื่อมันไม่เห็นของจริงมันก็ไม่เบื่อ 

ต้องให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของโลก ดังค�าว่า “นัตถิ โลเก ระโห นามะ 

โลกทั้งหลายไม่มีความลับเลย” เปิดเผยออกมาทั้งหมด หลงตรงไหนเปิดเผย

ตรงนั้น เอามาวิจัยให้ดี ให้เข้าใจว่าโลกของเราก็มีเท่านี้ ไม่มีสาระอะไรเลย 

แล้วมันจะรู้ในจุดนั้น มันจะเกิดนิพพิทา มันจะเบื่อ รู้ว่าการเกิดการตายบ่อยๆ 

มันเป็นอย่างนี้

วิธีกำรพักใจ

ข้อมูลต่างๆ ที่ได้อธิบายมานี้ หลวงพ่อเอาความจริงมาพูด ตอนนี้ทั้งผู้เทศน์

และผู้ฟังก็เหนื่อยเหมือนกัน ต่อไปคือการพักเหน่ือย น่ันคือจะท�าสมาธิต่อ 

การท�าสมาธิเหมือนกับการพักเหนื่อย การฟังหรือการเทศน์เหมือนการท�างาน 
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ท�างานด้วยการคิดการพูด จากนี้ไปจะหยุดในการพูด หยุดพักในการท�างาน 

นั่นคือท�าสมาธิ ทั้งผู้เทศน์และผู้ฟัง จากนี้ไปให้พากันตั้งใจท�าสมาธิ

ที่พวกเราท�ากันมาก็หลักเดียวกันนั่นแหละ ให้หลวงพ่อสอนก็สอน

เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันเลย หลักเดียวกันทั้งนั้น เพราะมันเป็นอุบายใน

การพักใจให้มีก�าลังเฉยๆ ห้ามคิดในเรื่องอดีตและอนาคต ให้อยู่ในปัจจุบันนี้ 

ไม่ต้องคิดถึงบ้าน คิดถึงเรือน คิดถึงพี่น้อง หรืออะไรทั้งหมด ห้ามความคิด

ทุกประเภท เราทุกคนเคยนึกค�าบริกรรมท�าสมาธิมาแล้ว คิดว่าคงจะไม่ต้อง

บอกอะไรกันมากมาย วิธีการนึกค�าบริกรรมเราก็รู้กันอยู่ เราอยู่ขณะนี้ เราอยู่

คนเดียว นั่งคนเดียว ร่างกายเราร่างกายเดียว ใจอยู่ที่กายของเรา นี่กายเรา

มีลักษณะอย่างนี้ นั่งอยู่อย่างนี้ นี่คือว่าเรานั่งสมาธิคนเดียว เรานั่งอย่างไร 

ต้องให้รู้จักว่าเรานั่งอย่างนั้น ขาเราอยู่อย่างไร มือเราอยู่อย่างไร ตัวเรานั่ง

อยู่อย่างไร ให้เรารู้จักลักษณะอาการทั้งหมด ในความรู้สึก เรานั่งที่นี่ นั่งอยู่

ตรงนี้ เรานั่งคนเดียว

ในตัวเรามีลักษณะ ๒ อย่าง คือ ๑) กาย ๒) ใจ ร่างกายมันรู้อะไรไม่ได้ 

แต่ใจมันเป็นตัวรู้ เอาใจมาระลึกรู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก มันเป็นรูป 

เราเอาลมเป็นฐานของการฝึกสติรู้ ให้ใจเราอยู่กับลมหายใจตัวเอง คือห้ามไม่ให้

ท่องเที่ยว ถ้าใจเราไม่อยู่กับลมหายใจเม่ือไหร่ แสดงว่าใจเราส่งออกนอกไปแล้ว 

คือว่าให้เอาลมของตัวเองเป็นฐาน ให้จับลมหายใจของตัวเองให้ได้ เรียกว่า

อานาปานสติ เวลาหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ท�าต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ หรือจะ

เสริมค�าบริกรรม หายใจเข้าว่า “พุท” ออกก็ “โธ” ลักษณะนี้ก็ได้ มีคุณค่า

เท่ากัน คือการระลึกรู้ลมหายใจอย่าไปกดอารมณ์ตัวเอง ปล่อยตามธรรมชาติ 

อย่าบังคับว่าหายใจช้าเกินไป เร็วเกินไป อย่าไปคิด อย่าไปบังคับอย่างนั้น 

ท�าตามธรรมชาติ นี่คือกระแสความเป็นปกติเป็นอย่างนั้น

แต่ถ้ำบำงคร้ังบำงเวลำใจมันไม่ปกติ ชอบคิดโน่นชอบคิดนี่อยู่บ่อยๆ 

ลองอีกวิธีหนึ่ง คือพยำยำมนึกค�ำบริกรรมเร็วๆ นึกเร็วๆ นึกจนไม่มีช่องว่ำง 

นึกคือไม่ให้คิด ถ้ำนึกช้ำเกินไป ควำมคิดก็มีช่องว่ำงให้คิดได้ นี่วิธีหนึ่ง 
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ก็พอได้เหมือนกัน ถ้าใจเราชอบคิดโน่นชอบคิดนี่บ่อยๆ นึกค�าบริกรรมเร็วๆ 

ว่า “พุทโธๆ…” ว่าต่อเร่ือยๆ ว่าไม่ให้ขาดปากขาดค�า ทั้งหายใจออกหายใจเข้า

ก็เหมือนกัน นึกไม่ให้ขาด ให้ต่อเนื่องกันตลอด หายใจเข้าก็นึก “พุทโธๆ…” 

หายใจออกก็ “พุทโธๆ…” ว่าพุทโธให้ต่อเนื่องจนมันไม่มีช่องว่างเลย นี่มันจะ

ไม่ได้คิด เป็นอุบายในการกั้นใจตัวเองได้ดี ถ้าเวลาใดเราท�าสมาธิจิตมันคิดโน่น

คิดนี่บ่อยๆ ให้ท�าวิธีนี้ ท�าจนใจมันอยู่ แล้วจึงมาท�าตามปกติได้ ถ้าใจเราไม่คิด 

เราก็มาท�าตามปกติธรรมดา น่ีอุบายวิธีการท�าสมาธิ คือป้องกันการคิดของใจ 

ถ้าใจเราไม่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่ชอบคิดก็ไม่ต้องคิด ไม่ต้องท�าอย่างนี้ ท�าตาม

ปกติธรรมดา หายใจธรรมดา นี่คือวิธีห้ามเวลาใจคิดเฉยๆ เป็นวิธีป้องกัน

ความคิดไม่ให้เกิดกับตัวเอง ไม่ให้มีช่องว่าง อะไรก็แล้วแต่เอามานึกไวๆ 

เช่นว่า “เกสาๆ…” นึกแบบนี้ก็ได้ ว่าจนไม่มีช่องว่าง นั่นล่ะห้ามความคิดได้ 

นี่อุบายห้ามความคิดตัวเอง ถ้าไปหายใจช้าๆ อยู่ มันจะมีช่องว่างและคิดโดยที่

ไม่รู้ตัวเหมือนกัน นี่คือลืมตัวไป

เราทุกคนน้ีคงไม่มีปัญหาอย่างนั้น บางคนไม่ได้คิดเพราะได้ฟังเทศน์

ฟังธรรมมาหลายวัน ทุกคนมาที่นี่ต่างมีความตั้งใจสูง มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรม

หลวงพ่อ เลยอธิบายให้ฟัง สิ่งใดที่ไม่เคยฟังก็จะได้ฟัง จะได้น�าความรู้ต่างๆ 

ไปปฏิบัติส่วนตัวในวันต่อไป ไม่ใช่ว่าทิ้งบ้านทิ้งเรือน ทิ้งหน้าที่การงานมา 

ข้ามน�้าข้ามทะเลมา เพื่อจะมาฟังหลวงพ่ออธิบายให้ฟัง จะให้หลวงพ่อตาม

สอนลูกศิษย์ลูกหาทั่วอเมริกานี้มันไม่ไหว มันเหนื่อย เลยมารวมกลุ่มกันใน

ที่แห่งเดียว เทศน์ที่น่ีแห่งเดียว เรามาที่น่ี เรียกว่าเราจากบ้านจากเมืองมา 

เรามาหาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะมาฝึกใจเรา ให้มีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้เรา

มีความรู้สึกคิดถึงบ้านขนาดไหน เรำอย่ำไปคิดถึงอะไรทั้งสิ้น อะไรจะเกิดก็

ให้มันเกิด นี่คือภาคปฏิบัติ พูดง่ำยๆ ว่ำตำยเอำดำบหน้ำก็แล้วกัน ตำยแล้ว

ก็แล้วกันไป คิดอย่ำงน้ีจึงจะเกิดควำมกล้ำหำญ ไม่ใช่ว่าจะมานั่งนึกโน่น

นึกนี่อยู่ ไม่ได้ ไม่สงบ ไม่ตั้งมั่น นี่หลักสมาธิ ถ้าเราไม่ได้ฝึกปัญญาให้ดีแล้ว 

หากมันมีอะไรเกิดขึ้นมานิดเดียว มันจะสงบยากเหลือเกิน อย่างหลวงพ่อเอง
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ที่สงบง่ายเพราะอะไร? เพราะปัญญามันเก่ง ปัญญามันดี มันพร้อมทุกเมื่อ 

ของเราปัญญายังไม่ดี ต้องบังคับใจ ท�าอย่างนี้ไปก่อน จากนี้ไป พากันตั้งใจ

นึกค�าบริกรรมตามที่ได้อธิบายมานี้

ถูกกิเลสหลอกในนิมิต

โยม: เพื่อนเขาบอกว่าเขาฝึกปฏิบัติจนเห็นคนตาย เห็นผีหัวขาด หรือเห็น

คนที่ตายแล้วมาหา จะขอค�าแนะน�าว่ามันเป็นยังไง?

หลวงพ่อ: อันน้ีมันเป็นเพียงนิมิตเท่านั้น เกิดจากสมาธิ ใครก็ท�าได้ เป็นวาสนา

ของเขาเท่านั้นแหละ เม่ือท�าไปแล้วเห็นคนหัวขาดมาท�าอะไรต่อ มันเกิด

สังเวชใจว่าเบื่อไหม เบื่อเกิดเบื่อตายไหม เราจะเป็นเหมือนเขาอย่างนั้นไหม 

เป็นอุคคนิมิตเกิดขึ้นเท่านั้นเอง ถ้าเกิดขึ้นในลักษณะนี้ หากมีปัญญาก็ดีแหละ 

คิดได้ เอานิมิตท่ีเกิดขึ้นมาคิดมาพิจารณาให้เป็นปฏิภาคนิมิต ตัวนิมิตเห็น

คนหัวขาดมันเป็นฐานอย่างหนึ่ง เวลาพิจารณาดูว่าใครหัวขาด ก็เรานั่นแหละ

หัวขาด อย่านึกว่าเป็นเขา ให้ดูเราอย่างเดียว ถึงจะเป็นรูปร่างกลางตัวผู้อื่น
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ก็ตามเถอะ เราก็ต้องเหมาเอาว่าเป็นตัวเรา “เออ! นั่นกิเลสหลอกเรานี่หว่า 

เรานั่นแหละ” อย่าไปเอาว่าเขาหัวขาด เอาเราหัวขาดก็แล้วกัน

นี่คือเอำนิมิตมำเป็นประโยชน์ อะไรเกิดขึ้นก็โอปนยิโกได้ตลอดว่ำ 

สิ่งทั้งหมดเกิดข้ึนเป็นเรำทั้งน้ันเลย หำกไปคิดว่ำเป็นผู้อื่นก็แล้วกันอีก ปัญญำ

จะไม่ไป ไม่เอาผู้อื่น คิดว่าเราอย่างเดียว นี่กิเลสมันแปลงภาพได้ หากปัญญาเรา

ไม่ทันก็เลยว่าเป็นผู้อื่นไป ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ในอดีตท่านภาวนาปฏิบัติ 

มีองค์หนึ่งเร่งภาวนาท�าสมาธิไปๆ คือลักษณะท�าจริงจังมาก ปัญญาก็มีแต่มีน้อย 

ในช่วงนั้นกิเลสหลอกใจโดยท่ีไม่รู้ตัว พอกิเลสหลอกมันจะเชื่อทันทีว่าของจริง 

วันหนึ่งเหมือนกับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสาวๆ สวยๆ เข้ามาหาที่กุฏิ จิตก็จะสงบ

อยู่แล้ว เห็นสาวเข้ามาหน้าตาสวยเลย ก็ชอบใจนั่นแหละ แต่ไม่ท�าอะไร ก็คิด

อยู่แต่ว่า ถ้าผู้หญิงมาหาพระ พระพูดกับผู้หญิงเป็นอาบัติ ก็ไม่พูดด้วย น่ังเฉยๆ 

คือเป็นครูบาอาจารย์ที่เคร่งครัดมาก เรื่องการส�ารวมกายวาจา หรือเร่ืองสัมผัส

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส�ารวมดีมาก ผู้หญิงต่างๆ ท่านจะไม่มองเลย 

ทีนี้กิเลสลองดูบ้างเป็นยังไง วันแรกก็มากราบอย่างสวย แล้วก็ว่า “หลวงพี่! 

จะสึกหรือไม่สึก? คิดถึงทางโลกไหม?” แต่พระท่านก็ไม่พูดด้วย ผู้หญิงคนนี้

ก็กล่อมอย่างเดียว พยายามพูดทุกสิ่งทุกอย่าง พระท่านก็ไม่พูดด้วย เอาไป

เอามาก็เลยว่า “ถ้าหลวงพี่ไม่พูดด้วย หนูกลับบ้าน” แล้วก็เลยไป ไม่มีอะไร 

เลิกแล้วกันไป

คืนที่สองมาใหม่อีก “หลวงพี่! หนูมาแล้วนะ สึกไหม? หรือไม่สึก?” ก็พูด

เรื่องสึกหรือไม่สึกให้ฟัง “บวชไปท�าไมนักหนา? แก่แล้ว จะสร้างบ้านสร้างเรือน

ไม่ทันเขาแล้วนะ” ว่ากันไป เอาไปเอามาก็พูดกันนาน พระก็ส�ารวมอยู่นั่น 

ไม่พูด กลัวเป็นอาบัติ “มาตั้งสองครั้งหลวงพี่ไม่พูดกับหนูเลย หนูกลับบ้านนะ” 

ก็เลยออกไป วันต่อมาก็มาอีก “หลวงพี่ จะว่ายังไง? สึกหรือไม่สึก? มันจะแก่

แล้วนะ แต่งงานเมื่อแก่จะล�าบาก จะสร้างครอบครัวก็ล�าบาก” ก็พรรณนาไป 

ในช่วงนี้พระมีความส�านึกขึ้นมาว่า “พูดถูกนะ ผู้หญิงมันพูดถูก ถ้าเราแก่ไปอยู่

ไม่ได้ สึกไปเป็นฆราวาสมีครอบครัว จะล�าบากล�าบนเหมือนกับที่ผู้หญิงว่านะ” 
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ในขณะนั้นใจมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะรักเราได้ แต่ก็ไม่พูด เฉยๆ ผู้หญิงก็

เลยเล่นท่าเล่นทางว่า “มาเที่ยวไหนก็ไม่พูดสักทีหนึ่ง ทีหลังหนูไม่มาอีกหรอก” 

ท�าท่าหุนหันพลันแล่นไป “ไม่พูดก็ไม่พูด ทีหลังหนูไม่มาอีกหรอก” ออกประตู

ไปเลย

ทีน้ีใจพระมันหวิวขึ้นมา “แหม! ท�าไมหนอ เราไม่พูดกับผู้หญิงคนนี้ 

มันเสียใจมากๆ เขาจะมาอีกหรือเปล่าหนอ” นี่ความรู้สึกมันฝังเข้าไปในใจแล้ว 

เอาไปเอามาก็เลยเปล่ียนใจจะขอพูดกับผู้หญิง ก็ลงจากกุฏิไป ไปหาผู้หญิง

คนนั้นว่าอยู่ไหน นี่นิมิตเป็นขนาดนั้นนะ ไปฉายไฟดูๆ ฉายไฟตามรอบกุฏิก็

ไม่มี ทีนี้หลวงปู่ใหญ่ท่านรู้ดี ท่านเห็นก็บอกว่า “เป็นยังไง หนุ่ม! ควายหาย

เห็นหรือยัง?” พระท่านก็สะดุ้งขึ้นมาทันที “โอ๊ย! อายครูบาอาจารย์”

น่ีในสมาธิ ผู้หญิงสาวๆ ที่มาเป็นใคร? ก็ตัวเองนั่นแหละ คือกิเลสตัณหา 

แปลงเพศมาเป็นผู้หญิง พระก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์

เรื่องของเณรพันก็ลักษณะเดียวกัน แต่เป็นเรื่องของเณรไม่ใช่ของพระ 

นี่ไม่เข้าใจว่าตัวเอง นึกว่าพอจิตสงบไปแล้ว มีพวกเทพพวกภูมิเทวดามา

อยู่ด้วย ก็สบายอกสบายใจ เห็นเหมือนกับผู้หญิงสาวๆ สวยๆ มาน่ังเป็นเพ่ือน 

นั่งภาวนามันสบายใจ บางทีก็มาเล่นมองหน้าเณรอยู่ใกล้ๆ ด้วย นี่เณรก็ต้อง

ระวังเหมือนกัน กลัวศีลจะขาด ก็บอกว่า “อย่ามาใกล้นะ” บอกเขาเหมือนกัน 

สาวๆ รุ่นเดียวกัน ลักษณะก�าลังชอบเล่น มาอย่างนี้หลายวัน

ต่อมาก็แปลกใจ เลยเล่าให้อาจารย์ฟัง “อาจารย์ๆ มีหญิงสาวมาหาผม

หลายคืนแล้วนะ จะแก้ยังไงดีไม่ให้มันมาหา?” อาจารย์ถามว่า “ชอบมันไหม?” 

เณรก็ว่า “ชอบ ถ้ามันมาก็ชอบล่ะ จะท�ายังไงไม่ให้มาได้หนอ?” อาจารย์จึง

บอกว่า “ไม่ยากๆ วิธีแก้มันมีอยู่ มันกลัวผีหลอก ใช้คาถาอันนี้ดีกว่า ทีหลังมัน

จะได้ไม่มา เอาปูนแดงที่กินหมากไปด้วยนะ ทีหลังมันมาใกล้ๆ ให้เอานิ้วมือ

ปาดเอาปูนไปแตะหน้าผากมัน ทีหลังมันไม่มาหรอก” เณรก็รับค�า “ครับๆ” 

จากนั้นเณรก็เอาปูนไว้ข้างๆ แล้วก็ภาวนาต่อไป
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พอจิตสงบลง ผู้สาวคนนั้นก็มาหาอีก มาใกล้ๆ หน้า เณรพันก็เลยเอา

ปูนแดงในกล่องจะทาหน้า ผู้สาวมันก็ยื่นหน้าให้ทาอย่างดี เหมือนกับอยาก

ให้เจิมหน้าให้ เณรก็เจิมแล้วแตะหน้าผาก อาจารย์บอกไว้แล้วว่า “ถ้าแตะ

หน้าผากมันได้เมื่อไหร่ ให้รีบมาหาเราเร็วๆ นะ” พอเณรแตะหน้าผากสาวปั๊บก็

รีบลงกุฏิเลย วิ่งไปหาอาจารย์ ก็ตะโกนบอก “อาจารย์ผมแตะหน้ามันแล้วนะ” 

อาจารย์ก็เลยว่า “มาน่ีๆ” พอจุดไฟข้ึนมา แล้วเอากระจกมาให้เณร “หน้าผาก

มันแตะตรงไหนล่ะ? มันเหมือนของเราอย่างนี้ไหม? ดูสิ!” ก็เอากระจกส่องดู 

กลายเป็นว่าเณรแต้มหน้าผากตัวเอง งงเลยงง นี่เรื่องเป็นอย่างนี้ เรื่องนิมิต

ส่วนมากจะเป็นสังขารหลอกตัวเอง คือแปลงตัวเป็นรูปใหม่ ลักษณะอย่างนี้ก็มี 

คือผีภายนอกก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมด ส่วนผีหัวขาด

ที่ว่ามานี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร เป็นสังขารหลอก เราดูเราก็แล้วกัน หมดเรื่อง 

ไม่ต้องไปถามหาเขา
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ลักษณะของพระอรหันต์

โยม: เคยอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งว่า พระพุทธเจ้ายามที่ท่านว่างจากการสอน

พุทธบริษัท เวลาที่ท่านอยู่ในอิริยาบถใดๆ หรือว่าท�ากิจวัตรส่วนตัว ท่านจะ

อยู่ในสุญญตาวิหาร ค�านี้อธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร?

หลวงพ่อ: น่ันคือผู้ไม่มีอะไร ก็ทุกองค์นั่นแหละ พระอรหันต์ทุกองค์เป็นอย่างนั้น 

พอถึงเวลาก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าเป็นคนไม่มีอะไร

โยม: หมายความว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น? ไม่ใช่ว่าสมาธิ?

หลวงพ่อ: นั่นแหละไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่สมาธิ

โยม: แปลว่าไม่มีตัวตน?

หลวงพ่อ: มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีอะไร สุญญตามันพูดไม่ถูก 

ไม่มีค�าว่าสุญญตา เป็นเพียงสมมติที่พูดกันตามปริยัติเท่าน้ันเอง พูดง่ายๆ ว่า

เป็นผู้ไม่มีอะไรเท่านั้น นี่ดีกว่า ตรงไปตรงมา

โยม: คือไม่มีกิเลสทั้งสิ้น?

หลวงพ่อ: ไม่มีท้ังหมด อันนี้คือเป็นของพระอรหันต์อย่างเดียว เป็นอย่างนั้น

ทุกองค์ แต่ท่านจะไม่พูด พระอรหันต์สาวกท่านไม่พูด แต่เป็นเหมือนกัน

โยม: เคยอ่านหนังสือพระอาจารย์ บอกว่าพระอาจารย์อยู่ในวิหารธรรม 

หลวงพ่อ: หนังสือก็หนังสือ ไม่ได้ว่าอย่างนั้นมั้ง อีกอย่างหนึ่ง ทุกคนได้อ่าน

ตอนที่พระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมว่า ไปนั่งที่ใต้ต้นโพธิ์ แล้วเปล่งวาจาว่า 

“ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า จะไม่ลุกจากที่นี่เด็ดขาด ถึงแม้เนื้อ

หนังมังสาจะเหือดแห้งไปก็ตาม จะตายก็ยอม ถ้าไม่ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า

จะไม่ลุกจากที่นี่ไปเด็ดขาด” นี่เป็นของพระพุทธเจ้าเคยอ่านไหม ลักษณะ

อย่างนี้จะเป็นเหมือนกันกับพระสาวก ท่านก็พูดได้เหมือนกัน แต่ท่านไม่พูด 

นั่นคือในจุดนี้อาสวักขยญาณเกิดขึ้นเต็มตัวแล้วจึงพูดได้ ถ้าจิตไม่รู้เรื่องถึง

อาสวักขยญาณนี่ไม่ได้ ตายฟรีๆ ไม่ได้เลย ญาณตัวนี้เม่ือเกิดขึ้นแล้วคนๆ นั้น
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จะรู้เอง รู้ส่วนตัวเองว่าญาณได้เกิดกับเราแล้ว เมื่อญาณอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว 

จะอยู่ได้ไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ เป็นอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้า ทั้งพระสาวก 

เหมือนกันหมด แต่ว่าท่านไม่พูด มันจะซ�้ารอยพระพุทธเจ้านั่นเอง สมัยก่อน

ที่ว่าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้ว มีลักษณะอย่างหนึ่งเกิดขึ้น

กับท่าน คือไม่อยากเทศน์โปรดสอนสัตว์ ตอนนั้นท้าวสหัมบดีพรหมลงมา

อาราธนาให้โปรดสัตว์ เคยได้อ่านไหม?

โยม: ไม่ได้อ่าน

หลวงพ่อ: อ่านพุทธประวัติให้จบสิ ตอนท่ีพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะ

แสดงธรรมโปรดสัตว์โลก จนท้าวสหัมบดีพรหมลงมาอาราธนาให้เทศน์

โปรดสัตว์ คือทุกวันท่ีเราว่า “พรัหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะติ…” หมายถึง

การอาราธนาธรรม คือในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าไม่อยากเทศน์โปรดสัตว์เลย นี่เป็น

อยู่ช่วงหน่ึง แต่พระอรหันต์เป็นไหม? เหมือนกันเปี๊ยบเลย คือเป็นในช่วงหนึ่ง 

ไม่อยากเทศน์โปรดสัตว์ คือธรรมะในโลกนั้นละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก สุดที่จะ

พรรณนาได้ ใหม่ๆ เป็นอย่างน้ีทุกองค์ แต่ก็นึกได้ทีหลัง เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เกิน

ห้านาที แล้วก็รู้ด้วยตัวเองว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ ทุกคนสร้างบารมี

มาเหมือนๆ กัน มีส่วนจะภาวนาปฏิบัติลุล่วงเป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยกันท้ังนั้น 

นี่คือรู้โดยตัวท่านเองว่า ท่านรู้โลกได้ยังไง ผ่านโลกได้ยังไง ผู้อื่นก็สามารถผ่าน

ได้เช่นเดียวกันกับท่าน จึงมาเทศน์โปรดกันได้ พระอรหันต์เป็นอย่างนั้นทุกองค์ 

เหมือนกับพระพุทธเจ้า แต่ไม่พูดเท่าน้ันเอง พูดไม่ได้ มันซ�้ารอยพระพุทธเจ้า 

คือถ้าพูดไปก็ว่าเลียนแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ก็เลยไม่พูด นี่การจะไป

พูดว่าเป็นพระอรหันต์ต้องมีญาณตัวหนึ่งเป็นตัวก�าหนด คืออาสวักขยญาณ 

คือญาณตัวนี้เป็นญาณของพระอรหันต์โดยตรง บรรดาพระอริยเจ้าอย่างอื่น

ไม่มี พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ไม่มีญาณอันนี้ ญาณนี้เป็น

ญาณสุดท้าย ผู้บรรลุพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะมีญาณน้ีเกิดขึ้น เป็นลักษณะ

เหมือนกันทั้งหมด
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นี่เร่ืองพระอรหันต์ ทุกองค์ที่เป็นพระอรหันต์ไปแล้ว แต่ก่อนท่านก็เป็น

ปุถุชนคนธรรมดา แต่เมื่อท่านปฏิบัติไปๆ จนได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้ว 

มีใครบอกว่าท่านเป็นพระอริยเจ้า? ไม่มี เป็นท่านคนเดียวที่รู ้ ภูมิธรรม

พระโสดาบันเป็นยังไงก็รู้ หรือผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกัน นี่ใครเป็น

คนบอก? ไม่มีคนบอก คือรู้เองท้ังน้ัน เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้า รู้ทั้งนั้น 

เป็นปัจจัตตัง รู้เฉพาะตัวเอง เราลองมาคิดดู แต่ก่อนท่านเหล่านี้ก็เคยเกิดตาย

กับโลกอันนี้มายาวนานร้อยกัปพันกัลป์มาแล้ว แต่บัดน้ีท่านจะไม่กลับมาเกิดใน

โลกอันนี้อีก นี่เราคาดเองได้ไหมว่าพระอรหันต์กับปุถุชนมีความรู้สึกแตกต่าง

กันอย่างไร? คาดไม่ถูก นอกจากเราจะเป็นพระอรหันต์เองนี้ดีที่สุด ไม่ต้องไป

ถามผู้อื่น เราจะรู้ สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้น กับพระอรหันต์ท่านไม่เคยถามกัน เพราะ

ต่างคนต่างรู้ในธรรมชาติของตัวเอง

เหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารหม้อเดียวกัน ถ้วยเดียวกัน เราไม่ต้อง

ถามกันว่ามันเผ็ดหรือไม่เผ็ด อิ่มมาแล้วไม่ต้องถามกันว่าอิ่มอาหารเป็นยังไง 

โดยธรรมชาติจะไม่ถามกัน ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกคนกินข้าวถ้วย

เดียวกัน อิ่มท้องกันไปแล้ว มีคนกลุ่มไหนบ้างไหมไปถามกันว่าอิ่มเป็นยังไง 

นี่ธรรมชาติเป็นอย่างน้ัน ไม่เคยถามกันว่าอิ่มเป็นยังไง ใครจะมาพรรณนา

ลักษณะการอิ่ม ไม่มีในโลกอันนี้ เขาไม่ท�ากัน เรียกว่าปัจจัตตัง รู้ว่าอิ่มคืออะไร 

นี่ก็เหมือนกับพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมไปแล้ว ถึงนั่งรวมกันอยู่เป็นร้อยองค์

ก็ตาม ท่านจะไม่คุยกันว่าพระอรหันต์เป็นยังไง บรรลุธรรมแล้วเป็นยังไง

ปฏิบัติตำมก�ำลังของตน

ภูมิธรรมพระอรหันต์นี้สูงไปหน่อย เอาพระโสดาบันก่อน เป็นของง่ายๆ ไม่ต้อง

ลงทุนให้มากนัก พอเราได้เราจะภูมิใจขนาดท่ีว่าเรื่องนิพพานเรามีหวัง ๑๐๐% 

เกิดตายอีกไม่นานก็จะไปแล้ว เราก็มั่นใจได้ว่าอบายภูมิปิดไปแล้ว คือนรก 

เปรต อสูรกาย ปิดเด็ดขาด ไม่ได้ไปเกิดในนั้น ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันจะมี

ความรู้สึกอย่างหน่ึง เหมือนกับว่าเราขึ้นฝั่งได้แล้ว จระเข้ต่างๆ ตามไม่ทัน 
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มันมั่นใจขนาดนั้น แต่ก่อนเป็นเหยื่อจระเข้มาตลอด แต่ตอนนี้เราข้ึนฝั่งได้ 

เรามั่นใจตัวเอง ก็สบายใจ

เราฝึกปัญญาให้มากก็แล้วกัน ข้ันพระโสดาบันอยู่ไม่สูง แค่หยาบๆ พ้ืนๆ 

ธรรมดา คือไม่ให้ใจมีความผูกพันห่วงใยกับวัตถุสมบัติเท่านั้นเอง แล้วธาตุ ๔ 

ที่มีอยู่นี้ก็ยังไม่เป็นอสุภะ เพียงพิจารณาให้เป็นไปตามไตรลักษณ์ ในอนิจจัง 

ทุกขัง และอนัตตาเท่านั้นเอง ยังไม่ถึงขั้นสกปรกโสโครก นั่นอสุภะ ไม่ใช่เลย 

พิจารณาไตรลักษณ์ในธาตุ ๔ เท่านั้น พยายามพิจารณาจุดนี้ให้มากที่สุด 

ผู้เป็นพระโสดาบันอยู่ที่นี่ คือไม่ต้องไปกังวลว่าจะละราคะตัณหา เอาไว้ก่อน 

เรื่องราคะเป็นเรื่องของพระอนาคามีท่ีเขาจะละ เรื่องก�าหนัดก็เช่นกัน อย่าเพิ่ง

ไปละ พระโสดาบันเขาละไม่ได้

เรื่องวัตถุสมบัตินี้ต้องพิจำรณำให้มำกขึ้น ไม่ใช่รู้ธรรมดำ พอรู้แล้ว

ก็ท�ำใจให้เป็นไปตำมนั้นว่ำเรำไม่มีอะไรผูกพันยึดติดกับวัตถุสมบัติท้ังปวง 

เหมือนกับหลวงพ่ออธิบายให้ฟังเร่ืองมะม่วงเมื่อเช้า ไม่ต้องเอามาก เอาน้อยๆ 

ไม่ใช่ไปวิ่งตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอก 

มันรู้เพื่อมาคุยกันมั่วๆ เท่านั้นเอง รู้มากๆ ก็มาคุยธรรมะกันโอ้อวดกันเฉยๆ 

นี่คุยก็คุยได้ แต่ในภาคปฏิบัติท�าได้หรือยัง ธรรมะหมวดไหนยังไม่จ�าเป็นก็

เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน เก็บใส่ในหีบไว้ก่อน ธรรมะหมวดนั้นเอาไว้คุยเล่นกัน

ธรรมดาๆ เท่าน้ันเอง แต่หลักปฏิบัติเอาเพียงเท่านี้ จะวิ่งตามธรรมะหมวดอื่น

ไม่ได้ นี่เราไปศึกษาธรรมะของพระอริยเจ้า พระอนาคามี พระอรหันต์ต่างๆ 

คือศึกษาได้ รู้ได้ คุยกันได้ แต่เวลาปฏิบัติเราไม่เอา เอาไปก็เท่านั้นแหละ 

เวลาปฏิบัติก็เอาตามภูมิธรรมพระโสดาบันที่เล่าให้ฟัง เอาตัวนี้ เดี๋ยวก็ได้ 

ขยันเข้า คิดพิจารณาบ่อยๆ

ควำมรู้มำกเป็นตัวปิดบังปัญญำ

ส่วนมากเราไม่คิด ท�าไมเราไม่คิด? เพราะเข้าใจว่าเรารู้แล้ว มันเลยคิดไม่ไป 

เมื่อมันไม่ไป ปัญญาก็หมด ถึงคิดก็คิดลอยๆ ไปอย่างนั้น ไม่หนักแน่นอะไรเลย 
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คิดลอยๆ ธรรมดาๆ ก็คิดได้ แต่หากจะคิดให้มันหนักแน่น ให้มันสลดสังเวช 

ให้มันสลดใจขึ้นมำ อย่างนั้นท�าไม่ได้ การรู้แล้วเป็นอย่างนี้ นี่เราศึกษาธรรมะ

ในปริยัติมากเกินไป รู้จักวางให้เป็น ความรู้ก็เป็นอย่างหนึ่ง การฝึกปัญญาก็

อีกอย่างหนึ่ง แยกกันให้เป็น ถ้าเราเอาปัญญาไปศึกษาในปริยัติ ก็คิดไปเรื่อยๆ 

เท่านั้นแหละ คิดลอยๆ ไป ไม่หนักแน่น มันไม่เกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมา

แต่อย่างใด เหมือนคนนับเงินในธนาคารที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟัง เวลานับเงิน

ของผู้อื่นมันก็เฉยๆ แต่ถ้าเป็นเงินส่วนตัวแค่ร้อยเดียวก็มีคุณค่า เดินไปไหนก็

มีคุณค่า อิ่มเอิบใจ และก็ไม่กลัวอะไร ไม่กลัวตาย เพราะเงินเรามีแล้ว แค่นี้ก็

ดีแล้ว ขอให้เป็นเงินเราก็แล้วกัน นี่ธรรมะท่ีเรารู้ก็เหมือนกัน ถึงมีปัญญำน้อย 

แต่ขอให้เป็นปัญญำเรำก็แล้วกัน อย่ำไปยืมปัญญำผู้อื่นมำพูด

ในการท�าใจตัวเองให้เห็นไปตามสิ่งที่เรารู้ อันนี้มันยาก ถ้าเรารู้ธรรมะ

มากเกินไป อันนี้มันยากมาก มันเป็นสัญญาไปทั้งหมด ในสมัยครั้งพุทธกาล

คนเป็นพระอริยเจ้าได้ง่าย ส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่รู้ธรรมะมากนั่นเอง เขารู้ธรรมะ

เป็นบางหมวดบางประโยค แล้วก็น�าไปคิดต่อเองได้เลย แต่ก่อนไม่มีธรรมะ

จะศึกษา ไม่มีความรู้ เขาจะเอาความสามารถเฉพาะตัวคือปัญญาคิดไปเลย 

โดยไม่ต้องหาปัญญาผู้อื่นมาเป็นหลักในการคิด เอาปัญญาส่วนตัวคิดไปเลย 

เอาเหตุผลคิดไปเลย ในสมัยครั้งพุทธกาลคนเลยเป็นพระอริยเจ้าได้ง่าย 

พวกเรานี้มันติดปริยัติมาก คิดแล้วติดปริยัติทันที แต่มันเอาความรู้ใน

ปริยัติไปท�าอะไรไม่ได้ นี่ในการภาวนาปฏิบัติ “อย่ำเอำตำมปริยัติ และอย่ำ

ทิ้งปริยัติ” น่ีคนละอย่างกัน ตีความหมายเอา ค�าว่าไม่เอาตาม กับค�าว่าไม่ทิ้ง 

มันมีความหมายยังไง หากเราเอาตามทั้งหมด มันจะมีปัญหาในการปฏิบัติ 

ก็เหมือนกับพระโปฐิละนั่นแหละ พระโปฐิละเอาค�าสอนพระพุทธเจ้าไปศึกษา

เต็มที่ แล้วก็ไปคิดในหลักการต่างๆ ตามท่ีพระพุทธเจ้าสอน คิดทั้งวันทั้งคืน ก็อยู่

อย่างนั้นแหละ ท�าอะไรไม่ได้ มันมีแต่ความคิดเลียนแบบผู้อื่นเขา เป็นสัญญา 

อันนั้นของปลอม แต่ปัญญาส่วนตัวไม่มี มันต้องปัญญาส่วนตัวเราล้วนๆ 

อันนี้ของแท้ ให้ฝึกคิดบ่อยๆ อย่าไปกลัวความฟุ้งซ่าน ให้คิดไปตามหลัก

ไตรลักษณ์ก็แล้วกัน บางทีก็ต้องด่าตัวเองด้วย คือนิคคหะ ปัคคหะ ด่ำตัวเอง



๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๓

๘๓

เป็นส่วนใหญ่ กำรปลอบตัวเองก็มี แต่มีน้อยมำก ส่วนมำกต้องด่ำตัวเอง 

บำงทีจนน�้ำตำไหล จนขนพองสยองเกล้ำขึ้นมำ เหมือนกับคนไปเอาตุ๊กแก 

เวลาเขาจะดูว่าโพรงไม้นี้มีตุ๊กแกไหม เขามีตัวหลอกคืองูเขียว ถ้าโพรงไหนมี

ตุ๊กแก เอางูเขียวไปแทงๆ เข้าไป ตุ๊กแกมันจะร้อง “แอ้!” ทันที นี่แหละของจริง 

แต่ถ้าเอางูเขียวแทงเข้าไปในโพรงแล้วไม่มีเสียงร้องอะไร ก็แสดงว่าตุ๊กแกไม่มี 

นี่ก็เหมือนกัน ถ้าปัญญามันถูกกับกิเลสปั๊บ มันจะสะดุ้งทันที มันเป็นสื่อบอก

กันได้ว่าจริงหรือไม่จริง นี่ปัญญาของเรายังไม่ช�านาญ ยังไม่แม่นย�า ให้ยิงนก

ก็ยิงไปอย่างนั้นแหละ ถูกปีก ถูกขน ถูกอะไรบ้างไปอย่างนั้น แต่ตัวนกจริงๆ 

ยิงไม่ถูก ก็เลยไม่ได้อะไร แค่ใกล้เคียงเฉยๆ ก็ถูกขนอยู่นะ แต่ไม่ถูกตัว

ฝึกให้เป็นเศรษฐีในวัยเด็ก

โยม: หลวงพ่อคะ พระโสดาบันเขายังมีโกรธมีเกลียดอยู่ไหมคะ? 

หลวงพ่อ: มีอยู่ แต่มีไม่นาน เพราะพระโสดาบันเขายังละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ 

ละความโลภได้อย่างเดียว ความโลภนี่ขาดไปเลย แต่โกรธยังมีอยู่ เกลียดยัง

มีอยู่ ราคะยังมีอยู่

โยม: ผู้ที่ได้ญาณว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ญาณนั้นเรียกว่าอะไรนะคะ?

หลวงพ่อ: อาสวักขยญาณ แปลว่ารู้ว่าเราจะส้ินอาสวะ หรือรู้ว่าอาสวะจะสิ้น

ไปในขณะน้ี พระอรหันต์จะเคยได้ญาณนี้ทุกองค์ พระอนาคามีไม่มี เอาให้

มันได้ชาตินี้ เอาให้เต็มที่ก็แล้วกัน หลวงพ่อคิดไว้แล้ว ถ้าเราท�าไม่ได้ในชาตินี้ 

ถ้าตายจากกันไปแล้ว มันเสี่ยงมากว่าต่อไปจะไปเกิดที่ไหนอีก นี่เราไม่แน่ใจ 

ถ้าเกิดอยู่อเมริกา หากไปเกิดอยู่ในรัฐที่หลวงพ่อไม่ได้ไป แล้วทีนี้ใครจะสอน 

ถ้าไปเกิดในที่ไม่มีศาสนาพุทธตั้งอยู่ มันขาดทุนเลย ก็หลงท�ากรรมชั่วต่อไป 

มันเส่ียง ในช่วงที่ยังมีค�าสอนชัดเจน ยังไงก็เอาไว้ก่อนเถอะ คือไม่ต้องถอย 

เอาให้ได้ก่อนตาย จะเป็นเศรษฐีก็ให้เป็นก่อนในวัยเด็ก มันจะได้ครอบครอง

สมบัติไปยาวนาน มีความสุขได้นาน ถ้าเป็นเศรษฐีเมื่อแก่นี่อยู่ไม่สนุก แม้มี

สมบัติเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่สะดวกในการใช้สอย มันแก่แล้วหนิ หากเป็น
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เศรษฐีเมื่อหนุ่มๆ มันใช้สมบัติที่มีอยู่คุ ้มค่า หาความสุขให้เต็มที่ก็แล้วกัน 

นี่การปฏิบัติก็เหมือนกัน ถ้าเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าในช่วงหนุ่มๆ 

ชีวิตมันดีหลาย แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตายทันที มันไม่มีคุณค่าอะไรเลย 

มันไม่ค่อยมีประโยชน์ เป็นเศรษฐีตอนหนุ่มนี้ดี

เราไม่เอามาก เอาแค่วัตถุสมบัตินี้ก่อน ด่าตัวเองให้มากขึ้น บังคับตัวเองให้

มันละ เหมือนกับเราตีงู มันคาบเขียดอยู่ เราจะตีงูให้มันปล่อยเขียดต้องตียังไง? 

คือตีลักษณะบังคับไม่ให้เขียดกินงู มันถึงจะคายได้ ตีส่วนไหนก็ได้ ขอให้มันวาง

เขียด จะให้ตี ให้ด่า ให้ว่าก็ได้ ขอให้มันวางเขียด แต่ถ้าเราจะไปบอกมันดีๆ 

บอกให้มันสงสารเขียดหน่อย มันก็ไม่วาง ไม่มีทาง ต้องเอาแบบจริงจัง ทั้งด่า

ทั้งตี นี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่เราต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติ 

งานทุกอย่างต้องมีการตื่นตนตื่นตัว ตัวอย่างการร้องเพลงมันต้องมี

น�้าเสียง ใช้เสียงต�่าเสียงสูง ไม่ใช่ว่าร้องเสียงโทนเดียว ไม่มีทางก็ละกัน ฟังกัน

ไม่รู้เรื่อง ฟังก็ไม่เพราะด้วย การร้องเพลงต้องให้มันเพราะ

ที่หลวงพ่อได้อธิบายไปเม่ือเช้า เป็นเรื่องส่วนตัวในชีวิตที่ไม่เคยพูด

มาก่อนเลย ที่เมืองไทยก็ไม่ได้พูด มาพูดที่นี่เป็นครั้งแรก ที่ได้พูดไปนั้นก็เป็น

เพียงคร่าวๆ นะ ยังพูดไม่หมด หลวงพ่อข้ามไปเฉยๆ พูดเรื่องส่วนตัวในช่วง

วัยหนุ่ม ตอนที่มีครอบครัว

ส่วนช่วงชีวิตวัยหนุ่มก่อนที่จะมีครอบครัวนั้น ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะ

เหมือนกัน เป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ไม่ควรพูดถึง หากพูดมากไปก็จะว่าเป็นเรื่อง

เหลือเชื่ออีกแหละ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน นี่เป็นมาร ยิ่งเรา

พยายามรักษาศีลข้อกาเมเท่าไหร่ มันยิ่งมีมารมาก ไปไหนก็ต้องระมัดระวัง 

เช่น ไปตามงานบุญต่างๆ ไปตามป่า ไปตามทุ่งนา นี่ต้องระมัดระวัง บางที

เดินทางกลางคืน ผู้หญิงเขาอยากจะพาไป เขาถามว่ามีเพื่อนไหม น่ีเป็น

ขนาดนั้น แต่หากผู้หญิงชวนไปสองต่อสอง เราไม่ไปเด็ดขาด หลวงพ่อรักษา

ตัวเองขนาดนั้น ผู้ชายในยุคนี้คงไม่มีใครเหมือน รักษาตัวล�าบาก แต่ก็รักษาได้

ทุกครั้ง คือผู้หญิงเขาวางแผนทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะหลวงพ่อเป็นคนที่อยู่ใน
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ตระกูลที่เชื่อถือได้ ทุกคนก็เคารพ ใครๆ ก็ต้องการ และก็เป็นคนมีความรู้และ

ความสามารถหลายๆ อย่างด้วย พูดเรื่องพวกนี้มันยาว แต่จะไม่ให้ผิดพลาด 

หลวงพ่อผ่านได้ทั้งหมด

จ�าได้ไหมที่พูดเมื่อเช้านี้ จุดเด่นของผู้หญิงก็คือน�้าเสียงและน�้าตา 

เป็นอาวุธส�าคัญในการผูกผู้ชายไว้ อย่างอื่นมันเป็นตัวเสริมทั้งนั้น คือสรุปแล้ว

ว่าผู้หญิงมันมีอาวุธเท่านี้ ระวังสองอย่างนี้ เราต้องศึกษาผู้หญิงให้ครบถ้วน 

หลวงพ่อศึกษาเรื่องผู้หญิงมามาก คือเป็นนักสังเกต สังเกตผู้หญิงว่าเป็นยังไงๆ 

สังเกตนิสัยของแต่ละคนไปเรื่อยๆ ถ้าจะเขียนเรื่องผู้หญิงออกมาก็เขียนได้ 

หลวงพ่อมีนิสัยมาอย่างนั้น คือเป็นคนช่างสังเกต

หากเป็นผู้หญิงตามบ้านนอกนี้ย่ิงศึกษาง่าย คนในเมืองไม่เท่าไหร่หรอก 

คนในเมืองมันดูยาก มันจ�าเจ คือไม่ค่อยมีการเปลี่ยงแปลง แต่ถ้าเป็นผู้หญิง

บ้านนอก อะไรต่างๆ มันเปลี่ยนแปลงเร็ว สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบอกได้

หมดเลย จะเป็นการนุ่งผ้าก็ดี การพูดก็ดี การท�าก็ดี การเดินก็ดี มันเป็นปกติ 

เป็นธรรมชาติของเขาเอง สังเกตนิสัยได้ง่าย แต่เมื่อไหร่จะแต่งตัวสวยขึ้นมา

สักครั้งหนึ่ง มันจะเปลี่ยนนิสัยทันที ตัวอย่างเช่น มีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นคน

ที่หน้าตาดีเหมือนกัน ตามปกติก็ท�าตัวธรรมดาๆ แต่วันหนึ่งจะไปงานบุญ 

แกก็แต่งตัวสวยขึ้นมา นุ่งผ้าถุงใหม่เอี่ยมเลย เสื้อก็ใหม่เอี่ยม ทาหน้าแต่งหน้า 

เราก็สังเกตอยู่ เดินมานี่สวยมาก เหมือนคนละคนกันเลย เวลาพูดก็เหมือนกัน 

เป็นคนละคนกันเลย ยิ้มก็สวย ที่แตกต่างกันเพราะอะไร? เพราะการแต่งตัว

มันท�าให้คนเปลี่ยนนิสัยได้ ต้องระมัดระวัง ผู้หญิงบ้านนอกมันเหมือนๆ กัน 

แต่คนในเมืองมันจ�าเจ เขาท�าตัวเหมือนเดิม ท�าให้ดูยาก สังเกตยาก
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ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑

งำนทำงพระพุทธศำสนำ

หากเรายังท�าใจไม่ได้ เราต้องสอนใจตัวเองว่าเราเป็นข้าทาสผู้หญิงมากี่กัป

กี่กัลป์แล้ว เราตกค้างอยู่ในโลกอันนี้มายาวนาน เพราะเราพออกพอใจอยู่กับ

น�้าตาของคน เราเสียเปรียบน�้าเสียงกับน�้าตาของผู้หญิงมายาวนาน วันนี้เรา

จะแข็งใจให้มากที่สุด อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด เราต้องคิดว่าชีวิตเรานี้ได้มา

เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนา มันหาโอกาสได้ยากมาก ถ้าได้อย่างนี้แล้ว 

จะมาเที่ยวเล่นเตร็ดเตร่ กินโน่นกินนี่แบบคนธรรมดา มันเสียเวลา ชีวิตเรา

ผ่านพ้นไปวันหนึ่งคืนหนึ่ง มันแก่ไปๆ อีกไม่กี่วันเดือนปีก็ต้องตายจากโลกนี้ไป 

เมื่อตายไปแล้วโอกาสที่จะได้มาเกิดในโลกอันนี้อีกมันยากมาก เมื่อมาเกิดแล้ว

จะได้มาเกิดในพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ ในเมืองไทยอีกหรือไม่ หรือมาเกิด

ในเมืองไทยอีก ครูบาอาจารย์ยุคต่อไปจะเป็นเหมือนองค์ในยุคที่มีอยู่นี้หรือไม่ 

น่ีเราก็ต้องคิด ถ้าตายไปแล้วมาเกิดในเมืองไทยอีก หากครูบาอาจารย์ใน

ยุคต่อไปไม่เอาเรื่องเสียเลย เราก็เสียอีก จะหาคนที่บอกอุบายการปฏิบัติเพื่อ

ให้เข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานนั้นยากมาก เราก็หมดโอกาสไปในช่วงนั้น 

ในยุคนี้ยังมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าสมบูรณ์อยู่ ท�าไมเราไม่เร่งรีบ
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ตามท่านไป เรื่องทำงโลกทำงสงสำรนั้นมันไม่ได้เสียเวลำอะไร เมื่อเรำยัง

ไม่ถึงมรรคผลนิพพำนในชำตินี้ โอกำสหน้ำเรำมำเกิดใหม่ได้ หำกินใหม่ได้ 

ไม่เสียหำยอะไร เป็นงำนที่ตำยตัว แต่งำนทำงพระพุทธศำสนำเป็นโอกำส

ที่เกิดขึ้นบำงสมัยบำงเวลำ แล้วมันก็หำยไป เหมือนกับบ่อเงินบ่อทองที่เกิด

ขึ้นมำแล้ว อำยุของบ่อเงินบ่อทองมันมี ถ้ำเรำไม่เอำตอนนี้ มันจะหำยไป 

โอกาสท่ีเราจะกระโดดลงบ่อเงินบ่อทองให้เหลืองอร่ามเต็มตัวมันก็หมดสภาพไป 

ชีวิตตอนนี้ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติจริงจัง โอกาสหน้ามันเสี่ยง

เราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าหนีพระนางพิมพาไปได้ยังไง 

พระนางพิมพาเป็นคนสวยคนดีสารพัด ลูกราหุลก็ตัวแดงๆ ไม่กี่เดือน แต่ก็หนีได้ 

เราคิดว่า เมื่อพระองค์ท�าได้ เราก็ต้องท�าได้ เราก็มีขาเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่ 

ตายเป็นตาย เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ตาย เราก็ไม่ตายเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าขาก้าว

ยากมากเหมือนกัน คือวางแผนไว้ดีแล้ว ตอนที่ท�าเปลท�าขื่อให้เขาเรียบร้อยแล้ว 

แม่เขาไม่อยู่ตรงนั้น เขาอยู่ข้างล่าง เราก็มามองดูลูกก�าลังดูดมือจั๊บๆ ช่วงนี้

น�้าตาเราไหล คือไหลออกนอกนิดหน่อย แต่ไหลลงในนั้นเยอะ คิดในใจว่า 
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“จากนี้ไป เรากับเธอจะได้จากกันแล้ว จ�าไว้นะ ถ้ามีกรรมดี แม่เขารักษาดี 

หรือแม่จะเอาพ่อใหม่มาเลี้ยงก็ตาม ถ้ากรรมมันดีมันก็ได้ดี แต่หากกรรมไม่ดี

มันก็แล้วกันไป จากนี้ไประหว่างเธอกับเราสองคนจะจากกัน ต่างคนต่างตาย” 

นี่สั่งลูกอยู่คนเดียว คือสั่งไม่ใช่ค�าพูดนะ สั่งอยู่ในใจเรา ลูกก็จั๊บๆ อยู่ในปาก 

นี่คือการสั่งลาครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน พอส่ังแล้วก็เดินออกไป ก้าวขามันรู้สึก

หนักหน่วง คิดห่วงเขา หากมีอะไรเกิดขึ้นใครจะดูแลเขา แต่เราต้องตัดสินใจ

ไปให้ได้ อะไรจะเกิดก็เกิด เราเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว ๑๐๐% เราพูดแล้วต้องท�า

ตามที่เราพูด เดินก้าวขาไปเรื่อยๆ ความคิดถึงนั้นมีอยู่ คือมีความห่วงใยกัน 

ในโลกน้ีไม่มีสิ่งใดจะท�าให้เป็นห่วงเหนือลูกไปได้ หลวงพ่อได้ประสบการณ์

มาอย่างนี้

เมื่อเดินมาถึงวัดก็เข้านาค เร่ิมท่องค�าขานนาค ขยันหม่ันเพียรมาก 

มีหลายคนพูดว่า “ทูลจะบวชได้หรือ?” ดูก็แล้วกัน ลึกๆ เรารู้สึกว่าเขามา

ท้าทายเรา ความตั้งใจเรามัน ๑๐๐% อยู่แล้ว เขาจะว่าอะไรเราก็เฉยๆ 

จะว่าอะไรก็แล้วแต่ เราก็ท่องค�าขานนาคไป ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายท่องได้หมด 

หลวงพ่อเข้านาคอยู่เจ็ดวันแล้วก็บวช บวชก็บวชง่ายๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง 

บวชที่จังหวัดอุดรธานี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม) เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ 

ตอนก่อนบวชนั้นได้ผ้าใหม่ จีวรใหม่ สบงใหม่ แต่ว่าหมู่เพื่อนที่บวชก่อนเขา

เอาไปหมดเลย คือเราเป็นองค์สุดท้าย เขาเหลือไว้ให้แต่บาตรเล็กๆ ขนาดเท่า

ฟักทอง ได้ถุงบาตรลายๆ เก่าๆ เราก็มาดูว่าวาสนาเรามีแค่นี้หนอ ผ้าสังฆาฏิ

ก็ปะๆ ชุนๆ หนาๆ คือไม่สวยเลย เหมือนกับอะไรสักอย่าง ผ้าจีวรก็เก่าอีก 

เก่าทั้งหมด ไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่ง มีดโกนที่จะใส่บริขาร ๘ ตอนบวชก็เป็น

ของเขาท้ิงแล้ว ของดีๆ เขาเอาไปหมด ไม่มีเข็มที่ใช้ได้ มีเข็มสามอันก็ไม่มี

รูเลย ก็ต้องเจาะรู ด้ายก็เก่า เครื่องบริขารเก่าท้ังหมด แต่พอจะไปบวชก็มีโยม

คนหนึ่งมาจากอุดรฯ เขาไปซื้อให้ใหม่ เป็นของดี เข็มก็เอามาให้ใหม่ พอมาถึง

วัดโพธิสมภรณ์ พวกพระเขาก็เปลี่ยนเอาของใหม่ไปหมด เอาของเก่าๆ มาให้

ตามเดิม มีดโกนใหม่ก็เอาไปหมด เราก็ว่าวาสนาเรามีแค่นี้หนอ ก็อยู่ๆ กันไป 

ไม่หวังอะไรมากมาย
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ผลไม้ยังไม่แก่ จะบังคับให้สุกไม่ได้

เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ เรามองเห็นความพ้นทุกข์อยู่แค่เอื้อมมือ 

ตั้งใจว่าเข้าพรรษาแล้วเราจะให้เวลาสักเจ็ดวัน มีความตั้งใจจะพ้นทุกข์ให้ได้ 

มันเห็นความพ้นทุกข์อยู่แค่เอื้อมมือ ใจเราก็เหมือนกัน เวลาเดินจงกรม ใจมัน

ก�าลังฮึกเหิมเหลือเกินในช่วงนั้น มีชาวบ้านมาท�าทางจงกรมให้ เราก็บอกว่า 

“ท�าให้ดีๆ ทุบให้แน่น” เขาก็ว่า “จะให้ทุบอะไรกันนักหนา เวลาเดินเหยียบไป

เดี๋ยวมันก็ยุบเอง” แต่เราว่าไม่ได้ เพราะเราคิดว่าเดินจงกรมคืนเดียวมันจะ

เป็นหลุมขนาดไหนแล้ว เดินจงกรมคืนเดียวหลุมยุบเป็นศอกๆ ต้องท�าให้แน่น 

ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ จะได้ใช้ได้นานๆ หน่อย ก�าลังใจของเรามันขนาดน้ัน เดินไป

แผ่นดินสะเทือนยุบเป็นหลุมเลย เราคิดว่าจากนี้ต่อไปเจ็ดวันเราจะเอาเต็มที่ 

อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่เก่ียว เอาเต็มที่ จะให้ถึงท่ีสุดในเจ็ดวันนี้ มีความตั้งใจ

มันแน่วแน่กล้าหาญขนาดนั้น นี่เป็นความลับสุดยอดส่วนตัว

พอเข้าพรรษาแล้วก็เริ่มภาวนาปฏิบัติ ค่อยๆ ใช้ปัญญาพิจารณาให้

มากข้ึนๆ ย่ิงใกล้วันสุดท้ายเท่าไหร่ ใจก็ยิ่งมีความกังวล แต่ก็มั่นใจว่ามัน

ต้องพ้นได้ภายในเจ็ดวันนี้ วันที่เจ็ดก็จะรู้เองว่าอะไรจะเกิด ตายก็ตาย ถือว่า

ชีวิตเราจะอยู่ได้เพียงเจ็ดวัน เมื่อบวชเข้ามาแล้ว ความพากเพียรทุ่มเททั้งหมด

ยอมตายภายในวันท่ีเจ็ด ถ้าไม่ได้ก็ให้ตายในวันน้ันคืนนั้นเลย จะนั่งภาวนาให้

ตายไปเลย ตายก็ตายไป ขอไปเกิดใหม่ก็แล้วกัน ดูสิ ใจมันกล้าหาญขนาดนั้น 

พอถึงวันที่เจ็ด วันนี้วันสุดท้ายในชีวิตแล้วนะ ก็เร่งเดินจงกรมพิจารณาธรรมะไป 

เอาให้เต็มที่ก็แล้วกัน

ช่วงหนึ่งพอเดินจงกรมไป ชั่ววูบหนึ่งจิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบได้

มันก็มีความรู้เกิดขึ้น ส่วนตัวลึกๆ เกิดขึ้นว่า “ผลไม้ยังไม่แก่ จะบังคับให้สุก

ไม่ได้” นี่วูบหนึ่งในความรู้สึกของเรา เราพิจารณาดูว่า เป็นกิเลสพูดหรือไม่? 

ก็ไม่ใช่ ดูแล้วเป็นลักษณะความจริง เรานึกถึงตอนพระพุทธเจ้าบ�าเพ็ญบารมี

ทุกรกิริยา ในช่วงน้ันพระอินทร์เอาพิณสามสายมาดีดให้ดู ยานไปก็ไม่ได้ 

ตึงไปก็ขาด ถ้าใช้สายกลางเสียงจึงจะไพเราะเสนาะดี ขณะน้ีเรามันตึงเกินไป 
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ไม่มีค�าว่าหย่อนยาน ค�าว่าพระอินทร์ พระอินทร์หมายถึงอะไร? หมายถึง

อินทรีย์ อินทรีย์ยังไม่แก่กล้ำในขณะนั้นก็ยังท�ำอะไรไม่ได้ พระองค์ก็ต้อง

ออกไปก่อน ก็เหมือนกับว่ำผลไม้ยังไม่แก่ เรำก็ต้องคอยเวลำอีกระยะหนึ่ง 

เราก็เลยออกมา ในช่วงเจ็ดวันนี้เราหมดสิทธิ์ คือไม่ได้อะไรเลย ถ้าอย่างนั้น

ก็ตั้งใหม่ ขอภายในสามเดือนอินทรีย์จะแก่กล้าพอไหม ออกพรรษาวันไหนก็

วันน้ัน วันออกพรรษาจะเป็นวันที่ชีวิตเราสูญส้ินไป แต่ถ้าปฏิบัติพ้นไปได้ก็

มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไป ถ้าไม่ได้ในวันนั้นก็เผาทิ้งไปเลย นี่ตั้งใหม่รอบสอง

จากน้ันก็เร่งภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยๆ เอาเต็มที่ ในช่วงนั้นเร่งความเพียร

มากขึ้นๆ จนร่างกายมันจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว มันอ่อนเพลีย คือเวลาฉันเราก็

ฉันน้อยมาก เวลานอนเราก็นอนน้อยมาก ผอมโซไปหมด เหมือนกับชีวิตจะ

หมดสลายไปในวันสองวันนี้แหละ แต่เหนื่อยก็เหนื่อย ตายก็ตายเถอะน่า คือ

เราไม่หวังอะไรมากมาย เราหวังเอาธรรมะอย่างเดียว ตายแล้วก็แล้วกันไป 

เอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็แล้วกัน

ในช่วงนั้น อีกคืนหน่ึงได้นิมิตว่ามีตาปะขาวขึ้นมาที่กุฏิ กุฏิหลังเล็กๆ 

นั่นแหละ ตาปะขาวคนนี้หน้าตาดี ผิวพรรณผ่องใสมากทีเดียว เรารู้ว่าตาปะขาว

คนนี้ไม่มีในเขตนี้มาก่อน เหมือนกับคุ้นๆ หน้าอยู่เหมือนกัน แต่ไม่เคยเห็น 

มันคุ้นๆ กันธรรมดาๆ ผิวพรรณผ่องใสแวววาว สะอาดสะอ้านมากเลย ขึ้นมา

แกก็ไม่กราบ มานั่งพับเพียบพนมมือไหว้ธรรมดา แกก็บอกว่า “การภาวนา

ของท่านขณะนี้มันตึงเกินไป เม่ือภาวนาตึงไปอย่างนี้ธาตุขันธ์จะทรงอยู่ไม่ได้ 

รับความเพียรไม่ได้ เมื่อธาตุขันธ์วิบัติไปเมื่อไหร่ ความตั้งใจของท่านที่จะให้

พ้นไปในชาตินี้ก็จะผิดหวังได้ ขอให้อย่าตึงเกินไป ให้ปรับมาอยู่ทางสายกลาง 

ถ้าปรับอยู่ทางสายกลางได้แล้ว การภาวนาปฏิบัติจะมีความราบรื่นไปทั้งหมด 

หากมีความตั้งใจในสิ่งใด สิ่งนั้นจะส�าเร็จได้ในชาตินี้” จากนั้นเขาก็ไหว้แล้ว

ลงจากกุฏิไป เราก็ว่านี่เป็นกิเลสสังขารมาหลอกเราอีกแล้ว ภาวนาขนาดนี้

ยังไม่รู้อะไรเลย นี่จะมาให้ผ่อนคลายได้ยังไง ไม่เอาหรอก จะเพิ่มความเพียร

ให้มากขึ้น ให้มันเอาชนะกันให้ได้ นี่คือคิดว่าสังขารหลอกใจเรา เราเลยไม่ฟัง 
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เร่งความเพียรให้มากขึ้น เอาเต็มที่ พิจารณาบ้าง ท�าสมาธิบ้าง ทั้งสมาธิและ

ปัญญาไปด้วยกัน 

ต่อมาระยะหนึ่งจึงมีอาการป่วยขึ้นมา คือมันอดนอนอดอาหารทุกอย่าง 

ธาตุขันธ์มันรับไม่ไหว มันอ่อนเพลีย และก็อยู่ในป่าจนท�าให้เป็นไข้มาลาเรีย 

เอายาควินิน ยาแก้ไขมาลาเรียเม็ดเหลืองๆ แต่ก่อน เอามากินแล้วมันเมา ก็อยู่ๆ 

กันไป ช่วงนั้นมันไม่หาย ก็เลยมาพิจารณาดูว่า หากเราจะตายอยู่ที่กุฏินี้ มันเสีย

เกียรติพระกรรมฐานเปล่าๆ ชีวิตเราอย่ามาตายในกุฏิเลย ไปตายที่ทางจงกรม

ดีกว่า เมื่อเพื่อนฝูงมาเห็น เขาถึงจะว่า “เออ! ท่านทูลตายเพราะเดินจงกรม” 

เราจะไม่ยอมตายในกุฏิ มันงี่เง่าเต่าตุ่นขนาดนั้น 

จากนั้นหลวงพ่อพยายามพยุงตัวเกาะข้างฝาขึ้นมา กุฏิท่ีอยู่ก็มีเสาไม้ไผ่

นั่นแหละ สี่เสาเท่านั้นเอง ฟากก็ไม้ปูฟากธรรมดา ฝาก็ใบตองมาแอ้ม มุงหญ้าคา

นิดหน่อยพอกันแดดกันฝนได้พอสมควร พอเอามือเกาะขึ้นมา ช่วงที่ยืนได้

นั่นแหละ มันเป็นลม คือช่วงที่เป็นไข้เกิดขึ้นนั้น ได้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่กินข้าว

เจ็ดวัน อดข้าวแล้วเป็นไข้ด้วยอีก ขณะนั้นเกิดเป็นลมไม่รู้สึกตัว ล้มทับกาที่

วางข้างๆ แบนไปเลย มุ้งที่วางเอาไว้ก็พังไปทั้งหมด ไม่รู้ตัวเลยช่วงนั้น

มีเพื่อนองค์หนึ่งอยู่ท่ีกุฏิห่างกันประมาณยี่สิบเมตร แกต้ังสัจจะอธิษฐาน

อย่างหนึ่ง คือแกจะไม่พูดกับใครทั้งสิ้น แกได้ยินเสียง ตู้ม! ดังมากจากกุฏิที่

หลวงพ่ออยู่ แกก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น แกก็มาดู ประมาณเที่ยงวัน มาดูแก

ก็ไม่พูด เห็นหลวงพ่อนอนไม่เข้าท่า ก็ว่าครูบาทูลตายแล้ว แกกลัวข้ึนมา ก็รีบ

ว่ิงไปหาหมู่องค์อื่นๆ ที่ก�าลังปฏิบัติภาวนาอยู่ แกไปท�าท่าท�าทางให้เพื่อนๆ 

ดูว่าหลวงพ่อตายอย่างน้ันอย่างน้ี ท�าท่าให้หมู่ดู แต่แกไม่ได้พูด ก็เลยไม่มี

ใครรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น พากันไปเอากระดาษปากกามาเขียน แกก็เขียนว่า

ท่านทูลตายแล้ว ทุกคนจึงรีบมาดู ก็คิดว่าตายจริง จึงตีระฆังภายในวัด ทุกคน

รุมเข้ามาดูแลหลวงพ่อ มาจับมาบีบมานวดเส้นทุกวิถีทาง แต่เราไม่รู้สึกหรอก 

เพื่อนมาแต่เราก็ไม่รู้ตัว ประมาณสี่โมงเย็นเราจึงได้ฟื้นตัวขึ้นมา ก็สงสัยว่าฟื้น

ได้ยังไง มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อนก็มาถามเรื่องต่างๆ ว่า “เป็นยังไง?” เราก็เล่าให้ฟัง 

“เป็นอย่างนี้ๆ” เพื่อนถามว่า “ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้?” เราก็ว่า “เราจะลงไป
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เดินจงกรมข้างล่าง เพราะว่าเราจะตายอยู่แล้ว จะไปเดินจงกรมตายดีกว่า 

แล้วมันล้มลง” เพื่อนก็ว่า “มันแปลก ผมบวชมาห้าปีหกปี ไม่มีพระองค์ไหน

ท�าอย่างนี้ ผมมาดูท่านเดินจงกรมแต่ละวัน ท่านนอนเวลาไหน?” เราก็ว่า 

“ไม่ได้นอน” จะนอนได้ยังไง เราภาวนาลูกเดียว ผอมมาก ตายก็ตาย เพื่อนก็ว่า 

“การภาวนาปฏิบัติขนาดนี้ธาตุขันธ์มันรับไม่ไหวแล้วนะ หากธาตุขันธ์วิบัติไป 

เป็นอะไรไป มรรคผลนิพพานเราในชาตินี้มันจะทิ้งไปเลย ไม่ได้นะ” ค�าพูดนี้มัน

ตรงกับของตาปะขาวพอดีเลย คือว่ามัชฌิมาสายกลาง เราเช่ือถือท่ีหมู่คณะพูด

ให้ฟัง เพ่ือนก็หาน�้ามาให้ หายามาให้ หมอยามารักษาให้ เขาก็ว่า “ให้ฉันข้าว

ให้เต็มอ่ิมซะก่อน พักผ่อนให้พอซะก่อน ไม่อย่างนั้นตายนะ ธาตุขันธ์อยู่ไม่ได้ 

เหมือนกับรถกับเรือ ถ้าออกแรงเกินไปมันก็พังได้เหมือนกัน” เราก็เห็นว่ามี

เหตุผลพอเชื่อถือได้ หลังจากนั้นมาหลวงพ่อจึงเริ่มรักษาตัว ให้หมอรักษาไข้

นิมิตเห็นทำงจงกรม ๓ เส้น

จากนั้นมาก็ตั้งหลักใหม่ เอายังไงดีมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางเป็นยังไง 

เอาอะไรเป็นกลาง เอาอะไรเป็นตัววัด ใครจะบอกให้เราว่าอะไรเป็นกลาง 

คือมัชฌิมาเราไม่รู้จักว่าแค่ไหน ขนาดที่เราท�าอยู่ขณะนี้เป็นกลางหรือยังก็ไม่รู้ 

ยังไม่ถึงสิ่งที่เป็นกลาง หรือเกินกลางไปแล้วก็ไม่รู้อีก ก็มาคิดถึงพระพุทธเจ้า

อีกแหละ ก่อนที่ท่านตรัสรู้ ท่านก็กลับมาฉันอาหาร มาพักผ่อน ให้มีก�าลังใจ 

ก�าลังกาย ก�าลังสติ ก�าลังปัญญา จึงจะเร่งภาวนาปฏิบัติได้ นี่เราก็ต้องเอา

อย่างนั้น คือจะพักผ่อนพอสมควร แต่ไม่ให้เสียเวลา แล้วก็ฉันอาหารให้อิ่ม

พอสมควร แต่อย่าให้มากนัก คือในการฝึกสติปัญญาเราจะเอาให้เท่าเดิม 

แต่เราจะผ่อนการหลับนอนกับการฉันเท่านั้นเอง แต่ก่อนเราฉันน้อยมาก 

พักผ่อนน้อยมาก

คราวนี้ตั้งหลักใหม่ ก็เร่งภาวนาไปๆ ต่อมาไม่กี่วัน ในขณะที่นั่งอยู่นั้น

ก็ปรากฏภาพเป็นนิมิตเห็นทางจงกรม ๓ เส้นขวางหน้าอยู่ เส้นแรกมีป่าหญ้า

รกเต็มไปหมด เป็นทางจงกรมอยู่ แต่มันมีแต่หญ้าเกิดขึ้น เส้นที่สองก็เป็นทาง
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จงกรมเหมือนกัน ดูเหมือนกับมีคนเดินอยู่บ้าง แต่หญ้ายังเกิดอยู่เล็กน้อย 

เส้นที่สามเตียนโล่ง เหมือนมันเป็นเงาก็แล้วกัน ทีนี้เหมือนกับว่าหลวงพ่อได้ไป

เดินจงกรมอยู่บนทางเส้นสุดท้าย เดินไปๆ ก็มีเสียงบอกข้ึนมาว่า “ให้ท่านกลับ

ไปสู่ทางจงกรมสายกลาง” เราก็ได้ก้าวขาจากทางเดินจงกรมเส้นนั้นมาทาง

สายกลางอีกที เท่านั้นแหละทางจงกรมสายนั้นก็เหมือนกับขยายวูบเดียว

ออกมา เหมือนกับทางรถแปดเมตรหรือเก้าเมตร มีขนาดใหญ่ เป็นทางตรง

เรียบออกไปเลย เหมือนกับทางลาดยาง

ในขณะเดียวกันเหมือนกับมีม้าตัวหนึ่ง ตัวใหญ่สีขาว ใส่อานเรียบร้อย

ยืนอยู่ที่ทางจงกรม มีเสียงบอกว่า “ท่านจงขี่ม้านี้ไปตามทางสายนี้ ก็จะไป

ถึงท่ีสิ้นสุดแห่งทุกข์” เราก็กระโดดขี่ม้าทันที พอกระโดดขึ้นม้าปั๊บ ม้าก็ว่ิง 

วิ่งเหมือนกับเส้นทางจะขาดเหมือนกัน มันเร็วมาก ถ้าเทียบกับจรวดทุกวันนี้ 

มันยังไม่เร็วเท่าไหร่เลย ม้าเราวิ่งเร็วกว่านั้นอีก เวลาม้าวิ่งไป เหมือนกับว่า

ถ้าเอาน�้าใส่มือ น�้าจะไม่สะเทือนเลย ตัวม้าเราไม่สะเทือน มันไม่รู้สึก พอไปถึง

สุดทางแล้ว ม้าก็เชิดหัวขึ้นเหมือนกับเคร่ืองบิน เหมือนกับจรวด เหาะลอยข้ึน

ไปบนอากาศ ผ่านก้อนเมฆไปๆ ไปถึงอวกาศ มันว่างหมด อยู่สูงมาก มีเสียง

บอกว่า “ให้ท่านขี่ม้ารอบจักรวาลดู” ม้าก็วิ่งรอบจักรวาล มันเร็วมาก พอหมด
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รอบจักรวาลแล้วก็มีเสียงเดิมบอกขึ้นมาอีกว่า “เมื่อท่านดูจักรวาลเสร็จแล้ว 

ให้ไปดูโลกมนุษย์บ้าง” ม้าก็ลอยลงมาๆ มาเจอเหมือนกับป่าที่หนาแน่นมาก 

แต่ม้าไม่แตะลงพื้นดินนะ หยุดอยู่ที่ช่วงยอดไม้ เวลาม้ามันวิ่งไปดูโลก ต้นไม้

ทั้งหมดมันแยกทางให้หมดเลย พอม้าผ่านไปก็หุบเข้าตามเดิม ม้าก็วิ่งไป

มุมโลกนั้นมุมโลกนี้ จนไม่มีจุดไหนที่ไม่ได้ไป เห็นหมดเลย เสียงเดิมก็บอกว่า 

“เมื่อท่านดูโลกเห็นทั้งหมดแล้ว ให้พาม้าลงสู่พื้นดินเสีย” ม้าก็ลอยลงสู่พื้นดิน

จากนั้นจิตก็ถอนออกมา เราก็มาเรียบเรียงนิมิตท่ีเกิดข้ึน พิจารณาดูว่า

ทางจงกรม ๓ สาย ท�าไมทางจงกรมสายแรกจึงมีหญ้าเกิดข้ึนมากนัก เส้นท่ีสอง

ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลย เส้นที่สามก็เตียนโล่งทั้งหมด นี่เป็นเพราะอะไร 

ก็พิจารณาดูว่า เส้นที่สามเส้นสุดท้ายนี้ ก็เหมือนกับเราเร่งภาวนาอุกฤษฏ์

อยู่ในขณะนี้ ชีวิตแทบจะขาดไป นี่เหมือนกับเป็นเส้นสุดท้าย เส้นสายกลาง

เราไม่ได้เดินเลย เส้นนั้นจึงมีหญ้าเกิดขึ้น ส่วนทางสายแรกเราไม่ได้เดินเลย 

ความเพียรของเราน้ันไม่มีผ่อนเบา มีแต่อย่างอุกฤษฏ์อย่างเดียว เรากลับจาก

ทางเส้นสุดท้ายมาทางสายกลาง เป็นมัชฌิมา ลักษณะนี้คือเราต้องพักผ่อน

พอสมควร ทีนี้ทางที่ขยายออกไปคืออะไร? นั่นคือทางมัชฌิมาของเรา ม้าที่

เกิดขึ้นเคียงข้างคืออะไร? คือปัญญาของเรา เป็นปัญญาแบบเฉียบขาด การวิ่ง

ตามทางไปคืออะไร? คือการใช้ปัญญาพิจารณาไปตามเหตุตามผล ตามหลัก

ความเป็นจริง ตามเส้นทางที่เป็นจริง ที่ม้าเชิดหัวข้ึนไปสู่อวกาศหมายถึงอะไร? 

ก็คือให้รู้ว่าในอวกาศโลกนี้ คนจะไปอยู่สวรรค์อะไรก็แล้วแต่ มันเพียงเท่านั้น 

ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย คือไปดูโลกสวรรค์เป็นยังไงก็เท่านั้นเอง ให้เห็นทุกอย่าง

ในจักรวาลโลกนี้ เพื่อว่าเราจะไม่หลงในโลกอันนี้ต่อไป ที่ว่าให้ม้าลงมาดูโลก 

ค�าว่าโลกมีอะไรบ้าง? คือจะดูทุกมุมโลก ตรงไหนที่มนุษย์ลุ่มหลงอยู่กับโลกจะ

ดูทุกแห่ง ต่อไปเราจะได้ไม่หลงโลก

เราก็ม่ันใจว่า เม่ือเราพักผ่อนพอสมควร กินข้าวกินปลาพอสมควรแล้ว 

มันจะมีก�าลังกายเหมือนกับในนิมิตท่ีเกิดข้ึน จากนั้นก็ภาวนาก้าวหน้ามากขึ้นๆ 

รู้สึกว่าไปได้ดี เราก็รีบเร่งภาวนา เพราะเป้าหมายส�าคัญคือก่อนวันสุดท้าย

ของสามเดือนไตรมาส ต้องหลุดพ้นให้ได้ นี่ยังฝังใจอยู่
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ญำติที่บ้ำนมำเยี่ยม

ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนออกพรรษา พวกญาติๆ ในบ้านเขาก็มาหา เขาบอกว่าให้

บวชได้สามเดือน คือตั้งแต่บวชมา ครูบาอาจารย์ก็จะให้หนีไปอยู่ที่อื่น ไปไกลๆ 

ไปอยู่ที่อ่ืน กลัวว่าจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วจะอยู่ไม่ได้ แต่เราขออยู่ต่อ 

อยากดูว่าคนที่หนีจากครอบครัวมาบวชแล้ว มีความกระสันอยากจะสึกออก

ไปเป็นลักษณะอย่างไร คืออยากเห็นตรงนั้น ถ้าไปจากที่นั่น มันก็หายไปซะ 

มันไม่สมบูรณ์แบบ จึงขออยู่ท่ีนี่ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด เราจะรับประกันตัวเอง 

ในช่วงนั้นแหละที่ญาติเขาพากันมา มาห้อมล้อม เขาก็มาคุยเล่าเรื่อง

ประวัติความทุกข์ยากเศร้าหมองที่ครอบครัวเป็นอยู่ เป็นอย่างนั้นๆ ร้องห่ม

ร้องไห้กัน เขาพูดเก่งมากเหมือนกัน พูดอ้อมไปอ้อมมาให้เราเกิดความส�านึก 

เกิดความรักความเมตตา เกิดความสงสารมากขึ้นๆ ผู้หญิงคนนั้นพูดเก่งมาก 

เราก็ได้แต่นั่งฟัง เห็นว่าเขาพูดเรื่องจริง ท้ังพูดไปร้องไห้ไปด้วย ใช้น�้าตาออเซาะ 

เราก็ได้แต่ฟังไป เขามาสองคร้ังหรือสามครั้งไม่เกินนั้น รู้สึกว่าจากนั้นมา

ใจเรามันเปลี่ยนแปลงมากๆ เลย สิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิด สิ่งที่ไม่เกิดมันก็เกิด 

คือชีวิตเราไม่เคยคิดถึงใคร ตอนนี้มาคิดถึงลูก นอนคิดถึงลูก พอเราเริ่มคิด

สังขารก็เข้าแทรกทันที คือปรุงแต่งไปว่า เมื่อเขาโตขึ้น มีการศึกษาขึ้นมา 

ใครจะหาเงินทองให้การศึกษาเขา เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยข้ึนมา ใครจะดูแลเขา 

เขาจะหาว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหน คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆ เอาไปเอามาน�้าตาไหลอยู่นั่น 

ตายๆ นอนกลางคืนน�้าตาไหลจนหมอนเปียกได้ ในช่วงนี้เองกินก็ไม่ได้ นอนก็

ไม่หลับ ผอมมาก กินข้าวแต่ละค�าจืดจางหมดเลย คิดถึงลูกคนเดียว เหมือนกับ

ใจจะขาดจริงๆ

จนวันหนึ่งหลวงพ่อสอเห็นผิดปกติเพราะเราผอมมาก ผอมจนไม่มีท่ี

จะผอม เดินโซซัดโซเซ เพราะเราคิดถึงลูกนั่นเอง ท่านจึงเรียกให้ขึ้นไปหา 

แล้วถามว่า “เป็นยังไง? การภาวนาปฏิบัติ” คือท่านคิดว่าเราเร่งภาวนาปฏิบัติ

จนซูบผอม จนจะเป็นจะตาย แต่เรามันจะตายเพราะคิดถึงลูกจนกินข้าวไม่ได้ 

เราว่า “ครับๆ สบายดี อยู่ได้ๆ” ออกตัวไปเร่ือยๆ ก็พูดเรื่องการภาวนาปฏิบัติไป 
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จนท่านถามว่า “เป็นอย่างไรครอบครัวทางบ้าน คิดถึงเขาไหม?” เราก็ตอบว่า 

“ก็มีบ้างแหละครับ” ความจริงคือเราคิดถึงอย่างเต็มที่เลย (หลวงพ่อหัวเราะ) 

ท่านก็ว่า “ยังไงก็เอาเต็มที่นะ อดทนให้อยู่ ผ่านให้ได้นะ” เราก็ว่า “ครับๆ 

ผมจะพยายามเต็มที่ ผมคิดว่าผมเชื่อตัวเองได้ ส่ิงท้ังหมด ถึงจะอะไรก็แล้วแต่ 

ผมจะยอมตายกับผ้าเหลืองนี้ต่อไป”

กำรพิจำรณำควำมยึดติดในตัวบุคคล

จากนั้นมาเราก็รีบเร่งภาวนาต่อ แต่ก็ภาวนาไม่ได้ น�้าตามันไหล นอนก็ไม่หลับ 

ทุกคนที่นั่งอยู่ท่ีนี่ เวลาคิดถึงลูกเป็นเหมือนกับหลวงพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่คง

ไม่มากขนาดนั้น มันเหมือนกับเป็นมารบันดาลใจ มันหนักมันหน่วง พูดง่ายๆ 

ว่าใจมันอยากกอดลูกจูบลูกอยู่อย่างนั้น นี่ความคิดถึง แล้วก็มาตั้งใจหาวิธีใหม่ 

ในช่วงนี้ปัญญาท�าอะไรไม่ได้แล้ว คิดถึงแต่ลูกอย่างเดียว อารมณ์รุนแรงมาก 

นอนก็ไม่หลับ มีอย่างเดียวคือเดินจงกรม เดินลูกเดียว เดินจนหลับล้มลงคา

ทางจงกรมก็แล้วกัน ตายก็ตาย

มีอยู่ช่วงหนึ่งว่าจะตายแล้วล่ะ มันต้องตายแน่ๆ ก็เลยเร่งภาวนาปฏิบัติ 

มาเรียบเรียงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์โลกขึ้นมา เราเกิดตายมากับโลกมายังไง 

ในช่วงนี้เริ่มส�านึกตัวได้แล้ว จึงใช้ปัญญาพิจารณาได้ว่า “เรำมำเกิดทุกวันนี้ 

มำเกิดเพรำะอะไร? เพรำะควำมห่วงควำมอำลัยกับคนใดคนหนึ่ง จึงมำเกิด

กับโลกอันนี้ นี่ก็เหมือนกัน ถ้ำเรำมำห่วง ถ้ำเรำตำยไปในขณะนี้ เรำต้องไป

เป็นลูกของคนๆ นั้นแหละ” ใจจึงเข้มแข็งขึ้นมาหน่อย สอนตัวเองได้ ก็เร่ง

ภาวนาไป วันนั้นเอาเต็มที่ ก็ไม่หาย สองวันสามวัน จนวันสุดท้าย ขณะเดิน

จงกรมอยู่ วูบเดียวเท่านั้นแหละ เหมือนกับว่าความรักความห่วงอาลัยต่อ

ลูกนั้นหมดสภาพไป เหมือนกับเอาดินปืนมากองกันไว้ ไฟเผาวูบเดียวจนหมด

เกลี้ยงเลย นึกหาไม่ได้เลย ใจเบิกบานไปหมด เหมือนกับแผ่นดินสูงขึ้นอีก 

หายใจโล่งหมด รู้สึกสบายๆ
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นี่หลักปฏิบัติ เราต้องเร่งปัญญาให้มาก หาวิธีแก้ไขโดยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มาเปรียบเทียบ เอามาพิจารณาว่า คนเราเกิดตายกับโลกอันนี้ เป็นเพราะ

ความยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับคนใดคนหนึ่ง หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา แต่จากนี้ไป

เราจะเร่งภาวนาปฏิบัติต่อ คือเราจะไม่ห่วงใครหรือสิ่งใดทั้งสิ้น ทีแรกตอนเป็น

ฆราวาส เราก็นึกได้ว่าเราเคยห่วงวัตถุสมบัติ แต่เราก็ทิ้งวัตถุสมบัติออกจากใจ

ไปหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรเลย แต่บัดนี้เรื่องบุคคลที่เรายึดติดที่สุดในโลกอันน้ี

มันก็หมดสภาพไปแล้วเช่นกัน มันมารวมอยู่ที่ตัวลูกคนเดียว พอเราละเรื่อง

ลูกคนเดียวได้แล้ว ความยึดติดในตัวบุคคลทั้งหมดก็หมดสภาพไป ก็ดีใจข้ึนมา

ปัญญำรอบรู้ในวิธีกำรท�ำสมำธิ

หลังจากนั้นก็เป็นช่วงรับกฐิน พอเสร็จก็ลาครูบาอาจารย์ไปเที่ยวธุดงค์ ไปกัน

สององค์ ไปกับครูบาค�าปุ่น ท่านบวชพรรษาเดียวกันนั่นแหละ แต่คนละเดือน

คนละวันกัน พอแบกกลดสะพายบาตรออกจากวัดเท่านั้น รู้สึกว่าขามันเบา

ไปหมดเลย ดีอกดีใจ รู้สึกว่าเราจะเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาล อย่างนี้หนอ

ที่พระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายได้ออกเจริญธุดงค์กรรมฐาน ใจมันลอย

ไปเลย พออกพอใจ ไปนั่งที่ไหนมันสุขที่นั่น เหมือนว่าหากนั่งอยู่บนกองเงิน

กองสมบัติเป็นล้านๆ ก็ไม่สุขเหมือนเรานั่งบนกองทรายนี้ นั่งที่ไหนก็สุขที่นั่น 

นอนที่ไหนก็สุขที่น่ัน เหมือนกับว่าทุกอย่างมันสุขไปหมดเลย เกิดปีติยินดีอะไร

มากมายขนาดนั้น เดินไปภาวนาไป เดินไปพิจารณาธรรมะไปเรื่อยๆ นี่ลักษณะ

เดินไปเที่ยว คือไปวิเวก ค�าว่าธุดงค์ (ธุตังคะ) แปลว่าอุบายขัดเกลากิเลสให้

เบาบางไปหรือให้หมดไป นี่ธุดงควัตรมี ๑๓ ข้อ ในต�าราที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้

ทีนี้ก็เร่งภาวนาไปตามปกติ เอากลดกางที่ไหนเหมือนกับว่ามันมีคุณค่า

กับตัวเรามากที่สุด เวลาใช้ปัญญาพิจารณาก็เต็มที่ เวลานึกค�าบริกรรมก็ไม่มี

ปัญหาอะไรเพราะหลวงพ่อนั้นช�านาญ หลวงพ่อมีนิสัยจิตสงบได้ง่าย คือใช้

เวลาห้านาทีก็พอ จะเอาสงบแค่ไหนก็ได้ เอาให้เต็มที่ก็ได้ เอาเป็นชั่วโมงก็ได้ 

แต่หลวงพ่อจะเอาสงบมาใช้กับปัญญา ไม่ต้องเอามาก พบสงบปั๊บมันจะถอน
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มาใช้กับปัญญา หากบางครั้งบางเวลาเราต้องการสงบมากๆ เราก็รู้อีกแหละ 

เราก็ปล่อยเต็มที่ไปเลย นี่คือเราเลือกสงบได้ เหมือนกับเราแต่งได้เรื่องสมาธิ 

เราแต่งได้ทุกๆ อย่าง เหมือนกับดินเหนียว มันจะบิดไปรูปไหนก็ได้ เพราะเรา

ช�านาญ เพราะมีปัญญารอบรู้อยู่ทุกขั้นตอนเรื่องสมาธิ นี่มันไม่เหมือนกับ

พวกเรา พวกเราท�ายังไงก็ไม่ได้ นี่เพราะปัญญาเรายังไม่มีนั่นเอง ตัวปัญญำ

เป็นตัวคุมสมำธิอีกทีหนึ่ง ปัญญำมีควำมรอบรู้ในวิธีกำรท�ำสมำธิ แต่เรำ

ไม่มีปัญญำส่วนนี้ มันจึงไม่สำมำรถจะตะล่อมใจอยู่ได้ ใจเรำไปยังไง เรำก็

ต้องใช้ปัญญำตะล่อมใจให้อยู่ นี่เรียกว่ำอุบำยพลิกแพลงของปัญญำให้ใจ

ลงสู่ควำมสงบได้ ตัวนี้เราไม่มีมันจึงยาก นี่คือฉลาดรอบรู้ทางปัญญานั่นเอง 

ไปไหนก็แล้วแต่ เราก็ต้องท�าไปเรื่อยๆ โดยมีปัญญาเป็นหลักใหญ่

นิมิตเห็นทำงสู่ควำมสิ้นทุกข์

วันหนึ่งไปนั่งภาวนา จิตสงบได้ที่จึงเกิดนิมิต เห็นฝูงคนมหาศาล แน่นจริงๆ ไม่รู้

ว่ากี่แสนกี่ล้านคน เหมือนกับคนทั้งโลกมารวมอยู่ที่แห่งเดียวกัน คือนับไม่ได้

เลย เรานั่งดูพฤติกรรมเขาอยู่ มันสว่างรอบ เห็นทั้งหมดเลย ดูพฤติกรรมของคน

แต่ละคนเขาท�ากัน แต่เขาท�าไม่เหมือนกัน บางคนก็ฟ้อนร�าเก่ียวก้อยกอดกัน 

เหมือนกับคนขี้เมาฟ้อน ร�าฟ้อนเกี้ยวกันไปเกี้ยวกันมา คนเมาโลกมันเป็นกัน

ขนาดนั้น เสียงฆ้อง เสียงกลอง เสียงปี่ เสียงแคน เสียงระนาด เต็มไปหมดเลย 

มีหมดทุกเสียง เล่นกันเหมือนกับโลกมันสนั่นหวั่นไหวไปหมด เราก็นั่งดู ในช่วง

ขณะเดียวกัน มีเสียงเกิดข้ึน “ถ้าใครต้องการที่จะไปสู่กระแสมรรคผลนิพพาน

แห่งความสิ้นทุกข์ ต้องเข้าประตูด้านนั้น ออกเส้นทางนั้น ไปตรงนั้น ถ้าไปแล้ว 

คนนั้นจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีก” เสียงบอกอย่างนี้ พอมองไปปั๊บ 

เห็นประตูโขงใหญ่ มีป้ายเขียนไว้ว่า “เส้นทางแห่งความสิ้นทุกข์” อ่านได้ชัดเจน 

เราก็ดูคนอยู่ เสียงก็ประกาศอยู่อย่างนั้น บางคนก็เดินไปยังทางสายนี้ด้วย 

พอเดินไปไม่กี่วาก็มองหน้ามองหลัง เห็นเพื่อนก�าลังเล่นกันอยู่ ก็กลับมาเล่น

กับหมู่อีก ฟ้อนเล่นตามหมู่เขาไป พอมีเสียงประกาศเกิดขึ้น คนก็เดินเข้าไป
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ในเส้นทางนั้นอีก แต่ไปได้ไม่ไกลนัก ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเมตร มองหน้า

มองหลังอีก ข้างหน้าไม่ไป มองด้านหลัง เห็นเพื่อนเล่นกันสนุกสนาน ก็กลับ

มาเล่นกับหมู่อีก  “ท�าไมไม่ไปหนอ มันเข้าไปแล้วออกมาท�าไม?” นี่คือยังมี

ความห่วงความอาลัยกับการละเล่นและความสุขของโลกนี้อยู่ คนทั้งหลาย

จึงไม่ยอมออกไป

พอได้ยินเสียงประกาศและได้อ่านป้ายที่ประตูเขียนเอาไว้ เราเองก็มี

ก�าลังใจอยากจะไปตามเส้นทางน้ีมาก แต่ไม่มีช่องทางที่จะผ่านฝูงชนไปได้ 

จึงเดินอ้อมผ่านไปก่อนและโค้งกลับมาหาเส้นทางเดิม เมื่อเดินมาถึงทาง 

ก็หาช่องทางที่จะขึ้นไปสู่ถนนใหญ่ มองไปเห็นช่องทางเล็กๆ มีรอยคนเดินอยู่ 

ก็คิดว่า “มีคนไปก่อนเราแล้วนี่” ก็มีเสียงบอกขึ้นมาว่า “นี่แหละคือเส้นทางที่

หลวงปู่มั่นได้พาหมู่คณะไป ขึ้นไปทางนี้ ท่านก็ต้องขึ้นตามทางนี้ไป” เราเลย

มีก�าลังใจฮึกเหิมขึ้นมาว่าเรามาถูกทางแล้ว พอก้าวขาไปช่วงระยะวาหนึ่ง

ก็ขึ้นไปได้ตามปกติ แต่พอจะขึ้นไปอีกมันเป็นเนินสูงๆ ปรากฏว่าดินอ่อน 

เวลาเหยียบข้ึนไปแล้วดินมันพัง เหยียบไปตรงไหนดินพังที่น่ัน เหมือนกับเดิน
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เหยียบขี้เลน มันเหยียบไปแล้วก้าวขาไม่ขึ้นเลย เหมือนกับรถติดหล่ม ขึ้นได้

แต่ขึ้นได้น้อย มือเราก็จับต้นไผ่ก่อหนึ่ง จับล�านี้ก็ขาด พอจับล�าใหม่ก็ขาดอีก 

ขาดกับมือ ใช้เท้ายันกอไผ่อีก กอไผ่ขนาดใหญ่ก็โค่นลงอีก ดิ้นรนอยู่คนเดียว 

ตะเกียกตะกายอยู่คนเดียว “เอ้า! ตายก็ตายเถอะน่า” ก็ยังข้ึนไปได้เรื่อยๆ 

ไม่มีถอยหลัง เหยียบดินตรงไหนพังที่นั่น เอากันจนเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกัน 

จนเราไปถึงฝั่ง พอมองกลับลงมาตรงถนนที่เราขึ้นไปก็เห็นกอไผ่เต็มไปหมด 

ทั้งกอใหม่กอเก่า กอไผ่ผุๆ ก็มี เลยสงสัยว่า “ครูบาอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วก็

เหมือนกับเราไปนี้หนอ ดูสิกอไผ่เก่าๆ ที่ท่านยันไปก่อนเรา และนั่นกอไผ่ใหม่ๆ 

ที่เรายันเองก็มีอยู่ กอไผ่ขนาดใหญ่ยันทิ้งไปเลย นี่มันมีก�าลัง”

ทีนี้เอายังไงดี เราก็เดินทางตรงไปเลย เราก็มองดูหน้าคนที่เล่นอยู่ตรง

ประตู หลายคนก็เพียงยกมือให้ “สาธุๆ” ตามหลัง เราก็ตะโกน “มาเถอะ! มาๆ 

ใครจะตามข้าพเจ้ามา?” เขาก็เพียงแต่ “สาธุๆ” พอจะก้าวขาเดิน เรามองไป

ข้างหน้า มองเห็นความสิ้นสุดของทุกข์อยู่แค่เอื้อม มีความสว่างไสวข้างหน้า

เหมือนกับเมืองพระนิพพานชัดๆ อยู่แล้ว เราเดินไปอีกไม่กี่ชั่วโมงต้องถึง

แน่นอน เพราะทางสายนี้ไม่มีทางแยก เป็นทางตรงไปตลอด น่ีมัชฌิมาปฏิปทา 

คือมรรค ๘ ไม่มีทางแยก ใครเข้าทางมรรค ๘ ได้แล้วผิดไม่เป็น ถูกลูกเดียว 

ค�าว่าหลงไม่ต้องพูดกัน ไม่มีทางให้หลง ทางสายเดียวคือมัชฌิมา

ในช่วงเดียวกัน จิตก็ถอนออกมา เราก็น่ังปกติและมาเรียบเรียงอาการ

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร นี่คนท้ังหลายที่มารวมตัวกันนั้นคืออะไร? 

คือสัตว์โลกทั้งหลำยท่ีหลงแก่หลงตำย หลงควำมสนุกสนำนเฮฮำกับ

โลกอันนี้ แต่ก่อนเรำก็เป็นเหมือนกันกับเขำ แต่บัดนี้เรำรู้จักทำงไป เรำจะ

ไม่หลงเหมือนกับเขำ ผู้หญิงผู้ชายกอดกันจูบกัน ฟ้อนร�าเกี้ยวกันอยู่นั่นแหละ 

“เมื่อไหร่หนอ คนเหล่าน้ีจะรู้ตัวเหมือนกับเรา?” ฆ่ากันตีกันก็มี สารพัดสารเพ 

เราเดินอ้อมไปทางซ้าย คือประตูนั้นเป็นประตูก็จริง ประตูแห่งกามาวจรกุศล 

เหมือนกับฆราวาสจะภาวนาให้เข้าไปให้ได้ แต่ทางที่พระไปมันไม่ไปทางนั้น 

มันต้องตีโค้งอีกมุมหนึ่ง คือเป็นทางลัดทางอ้อมไป คือพระไม่เข้ำทำงตรงของ
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ฆรำวำส ประตูเปิดทำงอยู่แต่ไม่เข้ำ พระไปทำงอ้อมคือออกบวช ทำงไปสู่

พระอรหันต์ เป็นทางปฏิบัติอีกเส้นทางหนึ่ง

กอไผ่ต่างๆ ที่ล้มระเนระนาดทั้งหมดนั้นก็เพราะก�าลังสติกับก�าลังปัญญา 

ไม่มีอะไรมาขัดขวางไว้เลย มันยันตะพึดตะพือขาดกระจุยไปเลย ดูสิ เราดึง

กอไหนหักกอนั้น โค่นกอนั้นขาดกอนั้น ก�าลังมันขนาดนั้น ขายันกอไหนพัง

ไปตามๆ กัน ดูสิว่ารถแทรกเตอร์ยังไม่เท่ากับมือเรายันกอไผ่ นี่คือก�าลังสติ 

ก�าลังปัญญา ก�าลังความสามารถ ก�าลังความเพียร ก�าลังศรัทธา ทุกอย่างมัน

พร้อมกันหมด เรียกว่า พละ ๕ คือ ศรัทธำพลัง สติพลัง วิริยะพลัง สมำธิพลัง 

ปัญญำพลัง ก�ำลังทั้งหมดมำรวมตัวกัน

ท�ำตำมสมมติในหน้ำที่ แต่ใจไม่มีภำระผูกพัน

ตอนน้ีเราก็ม่ันใจแล้ว เราเรียบเรียงชีวิตของเราว่าทางสายกลางมัชฌิมานี ้

เราเข้าเต็มตัวแล้ว เป็นคนภาวนาปฏิบัติ เป็นคนไม่มีภาระผูกพัน วัตถุสมบัติ

เราก็ไม่มี ลูกเราก็ไม่มี ไม่มีอะไรจะถ่วงใจให้เรามีความผูกพันในโลกอันนี้ได้ 

เดินไปนี่มันเบา “ภารา หะเว ปัญจักขันธา” ถึงจะมีขันธ์อยู่ก็ไม่เป็นไร ขันธ์เรำ

เฉพำะตัวพอแบกหำมไปได้ แต่เรำอย่ำไปแบกหำมคนอื่นก็แล้วกัน พวกเรา

มันชอบแบกหามผู้อื่น แบกลูกแบกผัว แบกตะพึดตะพือ แบกบ้านแบกเรือน 

แบกเงิน แบกสารพัด แบกรถแบกเรือ แบกไปอย่างนั้นแหละ แบกทุกอย่าง 

รับผิดชอบไปทั้งหมด มันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมา ขนาดขันธ์ตัวเองขณะนี้ก็ยังทุกข์

เหลือทน แบกไม่ไหวอยู่แล้วยังจะไปแบกผู้อื่นเพิ่มเติมอีก มำบ่นกันว่ำทุกข์ 

ยิ่งปำกบ่นว่ำทุกข์ แต่มือหยิบเข้ำใส่ตะกร้ำหำบต่อ มันไม่เข้ากันกับการบ่น

อันนี้ แทนที่จะเก็บตะกร้ำหนักๆ โยนทิ้งไปให้มันเบำ ยิ่งบ่นว่าทุกข์กลับยิ่ง

หยิบเข้าใส่ นี่มันคนบ้าหรือคนดีหนอ หากเขาบ่นว่าทุกข์เขาก็ต้องมาเก็บออก 

แล้วตะกร้ามันจะเบา อันนี้เก็บใส่เพิ่มอีกยังมาบ่น นี่คนเรา

กำรมองโลก คือเรำมองโลกตำมควำมเป็นจริง คือนิมิตที่ว่ามานี้เป็น

เพียงอุบายประกอบเท่านั้น แต่ความจริงไม่ใช่ตัวนั้น จริงๆ คือปัญญำเรำ



๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑
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พิจำรณำเห็นจริงตำมควำมเป็นจริงตำมธรรมะต่ำงหำก ตัวนิมิตเป็นเพียง

พยำนหลักฐำนว่ำเป็นไปอย่ำงนั้น เป็นบุคลำธิษฐำนเท่ำนั้นเอง เป็นตัวประกอบ

เท่านั้น แต่ก็ดีอย่างหนึ่ง คือมันจะได้เป็นอุบายวัดว่าเราเป็นยังไงแล้ว นี่เรา

ทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี้ให้เร่งเอา อย่ากินไปนอนไป มันเสียเวลาเปล่าๆ รีบได้ก็

รีบเอา มันต้องแบ่งให้ออก โลกก็เป็นโลก ธรรมก็เป็นธรรม อันนี้ก็สามี น่ีก็ลูก 

นี่ก็บ้าน อันนี้เป็นวัตถุข้าวของเงินทอง คือแบ่งกันออก พูดง่ายๆ ว่าแบ่งกันให้

เป็นระหว่างโลกกับธรรม ถ้าเราเป็นแม่บ้านหรือเมียเขา ก็ต้องท�าหน้าที่เป็น

เมียเขาให้ดีที่สุดตามประเพณีนิยม เราเป็นแม่เขาก็ต้องท�าหน้าที่เป็นแม่เขา

ให้ดีที่สุด แบ่งงานออกให้เป็น การท�าคือตัวกิริยา ถึงมีเงินทองกองสมบัติก็มี

ตามหน้าที่ตามเราจะหามาได้ แต่สมบัติทั้งหมดเป็นเพียงปัจจัยอาศัยเท่านั้น 

เมื่อชีวิตหามาได้ก็อยู่กันไปอย่างนี้ เมื่อเราตายไปสมบัติที่มีอยู่ก็ตกเป็นของ

ลูกหลานต่อไป เราหามาเพื่อกินอยู่วันต่อวันเท่านั้น ไม่หวังอะไรมากมายกับ

สมบัติทั้งหมด อย่าเอาสมบัติทั้งหมดมาทับถมตัวเอง อย่าแบกสมบัติเหล่านี้ 

มันหนัก หามาอยู่มากินเป็นวันต่อวัน ท�าใจให้ได้อย่างนี้ นี่ทุกสิ่งที่มีอยู่เราท�า

ตามตัวกิริยา เรามีสมมติว่าเป็นเมียเขา ก็ท�าตัวเป็นเมียเขาให้ดีที่สุดตามหน้าที่ 

เราเป็นแม่เขาก็สมมติว่าเป็นแม่เขาให้ดีที่สุด ไม่ให้บกพร่อง นี่ตัวกิริยา

อีกตัวหนึ่งที่ส�าคัญคือตัวอกิริยา นี่ของส่วนตัวล้วนๆ ตัวกิริยำ คือ

หน้ำที่ทำงโลกเรำท�ำยังไง ก็ท�ำไปตำมหน้ำท่ีเท่ำนั้นเอง ส่วนตัวอกิริยาเป็น

ความลับสุดยอดเฉพาะตัว ไม่มีใครรู้ ผัวก็ไม่รู้ ลูกก็ไม่รู้ แต่อย่าไปบ่นพึมพ�าว่า

ผัวก็ไม่ใช่ผัวเรา (หลวงพ่อหัวเราะ) เป็นความลับสุดยอด ไม่ให้พูด กูไม่ใช่แม่มึง 

กูไม่ใช่เมียมึง น่ีพูดไม่ได้ หรือเงินทองต่างๆ ไม่ใช่ของเรา ห้ามพูด เดี๋ยวจะมีคน

มาขอหมดนะ ตัวอกิริยำเป็นควำมลับสุดยอดเฉพำะตัว สักแต่ว่ำมี เป็นเพียง

สมมติเท่ำนั้นเอง

ในภาคปฏิบัติ เราต้องใช้ปัญญาให้มาก หมั่นคิดบ่อยๆ เราต้องสอนใจ

ตัวเองว่า “หากเรามีความผูกพันในของสิ่งใด เราจะต้องมาเกิดกับของสิ่งนั้น

ต่อไป” ก็เหมือนกับเรำมำเกิดในชำตินี้ เพรำะเรำมีควำมผูกพันในสิ่งนั้นมำ
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แล้วในอดีตชำติ มันจึงมำเกิดในยุคนี้ชำตินี้ ถ้ำเรำมำเกำะสิ่งน้ีอยู่ เม่ือตำย

ไปก็เกิดใหม่อีก ก็เหมือนอย่ำงนี้อีก เราต้องพิจารณาเรื่องเหตุของการมาเกิด

ในโลกอันนี้ให้มาก 

อุบำยกำรภำวนำปฏิบัติ คืออุบำยสอนใจตัวเอง ไม่ใช่จะนึกค�าบริกรรม

สอนใจ นั่นมันคนละเรื่องกัน กำรสอนใจต้องฝึกปัญญำมำสอนใจให้ได้ 

กำรท�ำสมำธิเป็นอุบำยพักระหว่ำงกำรสอนใจ เหมือนกับนักเรียน นักเรียน

เขาจะมีการเรียน มีการพัก เวลาเรียนก็เรียน เวลาพักก็พัก นี่เราก็เหมือนกัน 

เวลาพักคือท�าสมาธิ เวลาเรียนคือใช้ปัญญา เหมือนกันกับภาคทางโลกเขาปฏิบัติ

กันอยู่ ทางโลกก็มีการศึกษา การเรียน การพัก ในภาคปฏิบัติเราก็มีการศึกษา 

การเรียน การพัก เช่นเดียวกัน การศึกษาคือการใช้ปัญญาพิจารณา การพัก

คือการท�าสมาธิ สลับกันไป ให้มันต่อเนื่องกัน ล�าพังจะใช้ปัญญาพิจารณาไป

ตลอดไม่ได้ มันเหนื่อย ต้องพักเพื่อเอาก�าลังต่อไป ก็เหมือนกับเวลาหลวงพ่อ

อธิบาย การพูดหมายถึงอะไร? ก็หมายถึงการท�างาน การท�างานในความคิด 

การท�างานในค�าพูด พอสมควรแล้วก็พักได้ นั่นคือพักไปรับประทานอาหาร



๑๐๕

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๒

แนวทำงเดินในองค์มรรค ๘

วันนี้มีคณะลูกศิษย์ลูกหาหลายแห่งมารวมตัวกัน ส่วนใหญ่จะเคยได้ฟังหลวงพ่อ

อธิบายธรรมะมาบ้างแล้ว หลวงพ่อเคยมาอเมริกาหลายคร้ัง น�าหนังสือมาแจก

ให้อ่านหลายเล่ม หนังสือท่ีหลวงพ่อได้เขียนไปทั้งหมดนั้นจะเน้นหนักเรื่อง

ปัญญา คือปัญญาเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่ง ส่วนสมาธิเป็นเร่ืองรองลงมา แต่ก็

ยังมีหลายคนสงสัยว่า ท�าไมหนังสือหรือเทศน์ของหลวงพ่อจึงเอาปัญญาเป็น

หลักยืนตัว เอาสมาธิเป็นตัวรอง คือหนังสือทั่วๆ ไปหรือพระไตรปิฎกที่เราศึกษา

กันอยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่คนอ่านกันไม่ค่อยสมบูรณ์ เขียนก็เขียนสับไปสับมา 

ความเข้าใจเลยมีความสับสนพอสมควร แต่หนังสือทุกเล่มก็ได้กล่าวว่าเป็น

ค�าสอนพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งน้ัน หลวงพ่อเองก็เคยได้อ่านหนังสือที่เขา

เขียนกันมามากเหมือนกัน และก็ไปดูว่าคนเขาปฏิบัติตามหนังสืออย่างไร 

ส่วนใหญ่คนจะไปท�าสมาธิกัน ครูบาอาจารย์ต่างๆ ก็เทศน์อบรมสั่งสอนเรื่อง

การท�าสมาธิกันทั้งนั้น การสอนอย่างนี้มีในต�าราหรือไม่? มีในต�าราที่มีมาใน

ยุคหลัง แต่เราต้องมาศึกษาต่อไปว่า ในสมัยครั้งพุทธกาลมีคนสอนอย่างนี้ไหม 
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แล้วก็ต้องหาที่มาด้วยเช่นกัน คือเดี๋ยวนี้เราสอนกันไม่ดูที่มา ต�ารามีอย่างไรก็

สอนตามนั้น ผิดหรือถูกก็ไม่รู้

หลวงพ่อทูลไม่เอาตามนั้น จะสอนคนอะไรแต่ละอย่างแต่ละครั้งต้อง

ดูเหตุผล ดูที่มาว่าค�าสอนนั้นมีมาอย่างไร พอเชื่อถือได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าอ่าน

ตามต�าราแล้วก็เชื่อไปทั้งหมด หลวงพ่อเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เมื่อเหตุผล

ไม่เพียงพอจะไม่เชื่อเลย หลวงพ่ออ่านตัวอย่างในพระสูตรหลายรอบ อ่านจนจบ

ทุกรอบ อ่านเสร็จก็มาวิเคราะห์เหตุผลว่าพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทท้ังหลาย

ในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างไร ในสมัยนี้สอนสมาธิกัน อันนี้เราเข้าใจ แต่เราจะ

ไปดูอีกทีว่าในสมัยครั้งพุทธกาลสอนเหมือนกันกับในยุคนี้ไหม เริ่มต้นสอน

ครั้งแรกคือสอนกลุ่มปัญจวัคคีย์ พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ให้ท�าสมาธิไหม? 

ไม่ได้สอน คือต้องดูแนวทำงเดินในองค์มรรค ๘ ว่าเขาตั้งหลักในการสอน

อย่างไร เริ่มต้นด้วยสัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปโป นี่คือหลักปัญญำ ต่อมำก็

สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันโต สัมมำอำชีโว นี่หลักศีล ต่อมำก็ สัมมำวำยำโม 

สัมมำสติ สัมมำสมำธิ นี่หลักของสมำธิ ฉะน้ัน หลักกำรสอนดั้งเดิมของ

พระพุทธเจ้ำคือ “ปัญญำ ศีล สมำธิ” ตำมล�ำดับ

ท�าไมจึงสอนปัญญาก่อน? เพราะตัวปัญญาเป็นตัวท�างาน สอนปัญญา

คือสอนอย่างไร? ปัญญาที่สอนนั้นเอามาจากไหน? ค�าว่าสอนปัญญา คือสอน

ปัญญาที่มีอยู่กับตัวทุกๆ คน ปัญจวัคคีย์ท้ัง ๕ มีปัญญาไหม? มีปัญญาอยู่

ดั้งเดิมในตัวท่านเอง ไม่ต้องไปท�าอะไรให้มันเกิดขึ้น นี่เป็นธรรมชาติของคน 

จะเป็นนักบวชก็ดี เป็นฆราวาสก็ดี ทุกยุคทุกสมัย แม้ศาสนาพุทธยังไม่เกิด

ขึ้นก็ตาม เมื่อคนเราเกิดมาแล้ว จะมีปัญญาประจ�าตัวกันทุกคน ปัญญาตัวนี้

จะไม่เกิดขึ้นกับอะไร เกิดเป็นธรรมชาติเอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากศีล ไม่ได้เกิดขึ้น

จากสมาธิทั้งนั้น นี่ปัญญาตัวนี้ ถึงคนจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ปัญญาตัวนี้

ก็มีอยู่ หรือคนจะไม่นับถือศาสนาอะไรก็ตาม ปัญญาตัวนี้ก็มีอยู่

ค�าว่าสอนปัญญา คือฝึกปัญญาที่มีอยู่ซึ่งโดยปกติเป็นไปตามกระแสโลก 

มีความคิดความเห็นไปตามกระแสโลก เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย ในชาตินี้

ปัญญาที่มีอยู่นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นปัญญาหลงโลกหลงสงสารมาตลอด นี่กำรฝึก
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ปัญญำ คือฝึกกันในแนวควำมคิดให้เป็นไปตำมหลักควำมเป็นจริง มันต้อง

ฝึกเปลี่ยนควำมเห็นน่ันเอง ตัวความเห็นและตัวความคิดอยู่ด้วยกัน ค�าว่า

สัมมาทิฏฐิ หมายถึงความเห็นตรงตามหลักความเป็นจริง ค�าว่าสัมมาสังกัปโป 

หมายถึงด�าริหรือคิดตามหลักความเป็นจริง กำรสอนปัญญำคือฝึกปัญญำที่

มีอยู่ให้เกิดควำมชัดเจนขึ้นว่ำอะไรผิดอะไรถูก อะไรควรหรือไม่ควร รู้ว่ำ

ตัวสัมมำเป็นอย่ำงนี้ ตัวมิจฉำเป็นอย่ำงนี้ นี่คือหลักเบื้องต้น คือสอนคน

ให้เป็นสัมมำก่อน

ปัญญำอบรมศีล อบรมสมำธิ

เมื่อสอนคนเป็นสัมมาได้แล้ว เอาสัมมาคือปัญญาเราตัวนี้ไปรักษาศีลอีกทีหนึ่ง 

นี่สมัยครั้งพุทธกาล ศีลคืออะไร? ศีลคือการกระท�าทางกาย การพูดด้วยวาจา 

มีอะไรบ้าง? ศีล ๕ ก็มีอยู่ที่นี่ ศีล ๘ ก็มีอยู่ที่นี่ทั้งหมด ค�าว่าศีล คือการรักษา

กายวาจาให้เรียบร้อย นี่ส่วนหยาบๆ การรักษาศีลต้องมีปัญญาในการรักษา 

ถ้าปัญญาเราฝึกไม่ดีแล้ว มันจะรักษาศีลไม่ได้เลย จะไม่เข้าใจ เพราะว่าศีลเป็น

หลักปริยัติ ต้องเอาปัญญาที่มีอยู่ไปศึกษาในศีล เมื่อเราศึกษาศีลในปริยัติมา

ดีแล้ว จึงมารักษาศีลอีกครั้งหนึ่ง รักษาศีลแต่ละตัวจะรักษาอย่างไร? ศีลตัว

ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา รักษาอย่างไร? คือมีปัญญารู้รอบในศีลแต่ละข้อ

แต่ละจุด นี่ในสมัยครั้งพุทธกาลสอนอย่างนี้ ศีลเกี่ยวกับการกระท�าทางกาย

มีอะไรบ้าง ศีลที่ผิดเรื่องวาจามีอะไรบ้าง ศีลในการท�าอาชีพต่างๆ ที่ไม่ดีมี

อะไรบ้าง คือศึกษาให้หมด นี่คือมีปัญญารักษาศีล

เมื่อรักษาศีลดีแล้ว ก็น�าปัญญาที่มีอยู่ไปศึกษาส่วนอื่นๆ อีก ศึกษาอะไร? 

ศึกษาเรื่องสมาธิ เพราะตัวสมาธิเป็นหลักปริยัติ มันต้องศึกษาอีกว่าการท�าสมาธิ

มีลักษณะอย่างไร ศึกษาดูว่าขณิกสมาธิเป็นอย่างไร อุปจารสมาธิเป็นอย่างไร 

อัปปนาสมาธิเป็นอย่างไร ศึกษาว่ารูปฌานเป็นอย่างไร อรูปฌานเป็นอย่างไร 

ค�าว่าสัมมาสมาธิเป็นอย่างไร ค�าว่ามิจฉาสมาธิเป็นอย่างไร คือศึกษาให้ครบ

ทั้งหมด ให้เข้าใจ ถ้ำไม่ศึกษำให้เข้ำใจอย่ำงนี้ อย่ำเพิ่งท�ำสมำธิ คือผิดมำ
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มันแก้ไม่ได้ มันไม่เหมือนกับอย่ำงอื่น เพรำะกำรท�ำสมำธิเป็นเรื่องของจิต

โดยตรง ถ้ำจิตมันพังก็พังเลย ถ้าเราเข้าใจหลักภาวนาไม่ถูกต้อง อย่าเพิ่ง

ท�าอะไร ต้องนิ่งๆ ไว้ก่อน ต้องศึกษาให้ดีก่อน จึงค่อยมั่นใจว่าวิธีการอย่างนี้

เป็นหลักสัมมาสมาธิแท้ๆ จึงค่อยว่ากันไป ดูใจเราขณะน้ีว่ามันเป็นมิจฉาหรือ

สัมมา เมื่อใจเรายังไม่ได้แก้ไขในเบื้องต้นให้เป็นสัมมา เมื่อเรามาท�าสมาธิต่อ 

เมื่อจิตสงบขึ้นมาเมื่อไหร่ จิตตัวน้ันมันจะมาบวกกับตัวมิจฉาเดิม มันจะกลาย

เป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ที่เขาเรียกกันว่า “ธรรมแตกๆ” นั่นแหละ 

ภาษาธรรมะเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนั่นเอง มันเป็นกันเยอะ ในเมืองไทย

ก็เยอะ ฆราวาสหลายคนก็เป็นอยู่ พระก็เป็นเยอะ นี่คือท�าสมาธิโดยไม่ได้

ศึกษาความจริง หรือไม่มีปัญญาเป็นตัวรู้รอบ

ปัญญาคือว่ารู้รอบ รู้รอบในเร่ืองของศีลทุกข้อ ถ้าเป็นฆราวาสก็รู้รอบใน

เรื่องศีล ๕ ของตัวเอง รู้รอบในศีล ๘ ของตัวเอง ถ้าเป็นเณรต้องมีปัญญารู้รอบ

ในศีล ๑๐ ถ้าเป็นแม่ขาวแม่ชีก็รู้รอบในศีล ๘ ของตัวเอง ถ้าเป็นพระก็รู้รอบ

ในศีล ๒๒๗ ของตัวเอง นี่คือปัญญารู้รอบในศีล ถ้าศีลที่ไม่มีปัญญารู้รอบแล้ว 

จะขาดไปโดยไม่รู้ตัว แล้วจะเสื่อมหายไปหรือเศร้าหมองไป งานทางโลก

ทุกงานก็ตาม ถ้าเราท�าไปโดยขาดความรู้รอบในงานที่เราท�าแล้วนี้ งานนั้น

มันจะเสียหายทันที มันต้องรู้รอบความจริง คือเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อน 

จึงจะท�างานนั้นให้ส�าเร็จลุล่วงได้ ถูกต้องได้ นี่การรักษาศีลก็เช่นเดียวกัน 

ต้องรู้รอบในศีล ศีลขาดก็รู้ ศีลเศร้าหมองก็รู้

ในการท�าสมาธิ เราก็ต้องมีปัญญารู้รอบเอาไว้ ลักษณะมิจฉาสมาธิเรารู้

หรือยัง ถ้าไม่รู้จักมิจฉาสมาธิ หากเราท�าสมาธิไป แล้วมันเกิดเป็นมิจฉาสมาธิ

ขึ้นมา ทีนี้ใครจะมาแก้ให้เรา ถ้ามันผิดไปแล้วแก้ยาก เป็นลักษณะตัวใครตัวมัน

มากที่สุด แม้หลายคนจะเป็นในลักษณะเดียวกัน แต่มันแก้กันไม่ได้ นี่สมาธิ 

มีถูกมีผิดได้ เป็นวิปัสสนูปกิเลสนั่นเอง บางครั้งท�าสมาธิจิตสงบไป เกิดเป็น

โอภาส โอภาสแปลว่าอะไร? แปลว่าความสว่าง ความสว่างนั้นจะเกิดขึ้นจาก

การท�าสมาธิ นี่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนอื่นๆ ก็มี ปีติ ปัสสัทธิ สุข ญาณ ทั้งหมดนี้
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หลวงพ่อได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือสัมมาทิฏฐิ เล่มท่ี ๑ เอามาอ่านได้เลย 

อธิบายไว้ชัดเจนมาก ให้เราเข้าใจในส่วนนี้

เราเอาปัญญาที่มีอยู่มาศึกษาในสมาธิว่า การท�าสมาธิไปแล้วนี้ มันจะ

ให้ผลออกมาในรูปแบบใดบ้าง ในการศึกษาเรื่องสมาธินี้ ให้เราพิจารณาใน

หัวข้อธรรมะ ๒ หมวด คือ ๑) ธัมมัญญู คือรู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญู คือรู้จักผล 

ค�าว่าธัมมัญญู หมายถึงให้รู้จักเหตุของสมาธิ ถ้าท�าสมาธิอย่างนี้ไปแล้ว มันจะ

เป็นอัตถัญญู คือเกิดผลออกมาอย่างไร นี่คือปัญญา มันต้องรู้จักเหตุรู้จักผล 

ทุกอย่างเม่ือท�าไปแล้วต้องมีผลเป็นตัวประกอบทั้งนั้น ทีนี้เรื่องผลที่เกิดขึ้น

จากการท�าสมาธิ ส่วนมากเราจะเข้าใจว่าเป็นปัญญา ที่พูดกันนักกันหนา

ในเมืองไทยก็ดี ในอเมริกาน้ีก็ดี หลวงพ่อได้สังเกตมามากแล้ว มีค�าพูดว่า 

“เมื่อท�าสมาธิไปแล้วมันจะเกิดปัญญา ปัญญาที่เกิดข้ึนท้ังหมดมันจะไปไล่ละ

กิเลสตัวนั้น ละกิเลสตัวนี้ ให้หมดสิ้นไปจากใจ แล้วก็น่ังเป็นพระอริยเจ้าฟรีๆ” 

มีความคิดเห็นอย่างน้ีจะว่า ๙๙.๙๙% ก็ได้ท่ีเมืองไทย ทางพระก็สอนกัน

อย่างนี้ อยู่ที่อเมริกาก็สอนกันอย่างนี้

แต่ท�าไมผู้ที่สอนจึงไม่อ่านต�าราของพระพุทธเจ้าบ้าง คือศึกษาว่า

พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงไหม คือส่วนใหญ่สอนโดยไม่ได้คิดกัน สอนเรื่อยๆ 

เปื่อยๆ ไม่รู้ว่าสอนถูกหรือสอนผิด เห็นต�าราพูดมาอย่างนี้ก็สอนตามอย่างนี้ไป 

มันเข้าข่ายพวกกาลามสูตร ไปเช่ือตามต�าราอะไรกันมากขนาดนั้น ผิดก็ไม่รู้ 

ถูกก็ไม่รู้ ก็สอนกันไปตามความคิดเห็นส่วนตัวบ้าง ท่ีสอนกันทุกวันนี้มัน

เหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลไหม ต้องหาที่มาว่าใครเป็นคนสอน พระพุทธเจ้า

สอนคนอย่างนี้จริงหรือเปล่า ถ้าสอนจริงนี่สอนใคร ในบรรดาพระอรหันต์หรือ

พระอริยเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาล รวมฆราวาสทั้งหมด แสนๆ คนขึ้นไปก็แล้วกัน 

พระพุทธเจ้าสอนใครที่ไหนว่า “ท�าสมาธิไปแล้ว จิตสงบดีแล้ว ปัญญาเกิดข้ึน” 

หาที่มาให้มันได้ ท�าไมจึงพูดสอนกันมากขนาดนี้
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ปัญญำรอบรู้ผลของกำรท�ำสมำธิสงบ

ผลของสมาธิสงบท�าให้เกิดปัญญาจริงหรือไม่? ถ้าในสมัยครั้งพุทธกาล ไม่เกิด

ปัญญา สมาธิสงบเป็นคนละสายทางกับปัญญา แต่เป็นตัวหนุนซึ่งกันและกันได้ 

ผลจากการท�าสมาธิจะเกิดความสงบเป็นฌาน เรียกว่ารูปฌาน อรูปฌาน 

ผลอีกอย่างหนึ่งคือมีอภิญญาเกิดขึ้น เกิดได้เฉพาะบางคน ช�านาญบางคน 

ตัวอย่างเช่น จักขุญาณ เป็นผู้มีตาทิพย์ โสตญาณ เป็นผู้มีหูทิพย์ เจโตปริยญาณ 

เป็นผู้สามารถรู้วาระจิตผู้อื่นได้ อิทธิวิธิ เป็นผู้มีฤทธิ์ สามารถด�าดินบินบนได้ 

เหาะได้ มโนมยิทธิ สามารถจะแปลงรูปตัวเองเป็นหลายคนได้ เหมือนตัวอย่าง

พระจูฬปันถก นี่คือพวกอภิญญาต่างๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการท�าสมาธิ

แต่ในยุคน้ีท�าไมคนเราจึงว่าปัญญาเป็นผลของสมาธิ นี่คือไม่เข้าใจ 

หลวงพ่อเคยได้ถกเถียงหลายคนว่าจริงไหม ค�าสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ 

ในพระไตรปิฎกเอามาอ่านได้เลย คือไม่ต้องเอามาก เอาพระสูตรอย่างเดียว

มาอ่าน ประวัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลอยู่ในพระสูตร 

ยกตัวอย่างเช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นี่อ่านได้เลย อ่านค�าแปล แปลว่ายังไง? 
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เป็นปัญญาหรือเปล่านั่น มีตัวอย่างอีกว่า ที่พระองค์ไปสอนยสกุลบุตรนั้นเป็น

ปัญญาไหม? ดูค�าแปลดูสิ ค�าแปลเป็นปัญญาทั้งนั้น สอนยสกุลบุตรไม่มีสมาธิ

อะไรเลย หรือท่ีพระองค์จะไปสอนชฎิลสามพี่น้อง หรือที่ได้ไปพบชายกลุ่มหนึ่ง 

คือภัททวัคคีย์ ๓๐ คน ก�าลังว่ิงตามหาหญิงแพศยา ที่ลักเอาของหนีไป อันนี้ก็

สอนกันในพระสูตร ไปดูค�าแปลดูสิ นี่เป็นปัญญาไหม? ก็เป็นปัญญาทั้งนั้น ไม่ได้

สอนเลยว่า “พากันนั่งสมาธิ จิตสงบก่อน ปัญญาจึงจะเกิดขึ้น” พระองค์สอน

ใครที่ไหนเล่า ดูสิ นี่สมัยครั้งพุทธกาล หรือที่ไปสอนชฎิลสามพี่น้องพระองค์สอน

อย่างไร สอนคนกลุ่มนี้ท�าสมาธิไหม พวกเราไม่เข้าใจส่วนน้ี สอนปัญญาทั้งน้ัน

เป็นพระอริยเจ้าสมัยครั้งพุทธกาล ไม่ใช่ว่าสอนห้วนๆ กันอย่างทุกวันนี้หรอก 

สอนให้คนมีความฉลาดรอบรู้ตามหลักความเป็นจริง นี่พระพุทธเจ้าสอน ดูสิว่า

พระสูตรต่างๆ ที่แปลกันออกมา หรือแปลในต�าราต่างๆ ตัวอย่างมหาสมัยสูตร 

ไปดูสิแปลว่าอย่างไร? ดูค�าแปลก็แล้วกันว่าปัญญาทั้งนั้นเลย ไม่มีค�าว่าสมาธิ

แฝงอยู่ในนั้น คนก็บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุนี้ทั้งหมด

พระพุทธเจ้ำสอนโดยเอำปัญญำเป็นหลักยืนตัวมำตลอด น่ันคือสอน

คนให้มีสัมมำทิฏฐิควำมเห็นชอบ เพรำะคนเรำนี้ตำมพื้นฐำนเดิมแล้วเป็น

มิจฉำทิฏฐิลึกๆ อยู่ในตัว พระองค์ดูว่ำจะเปลี่ยนควำมเห็นของเขำให้เป็น

สัมมำได้ไหม คือจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่ นี่หลักปัญญา ปัญญาตัวนี้มันมีอยู่ในทุกคน 

ใครเกิดมาในโลกอันน้ีทุกยุคทุกสมัยจะมีปัญญาเป็นส่วนตัว คือปัญญาไม่ได้

เกิดจากสมาธิ ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไปเทศน์โปรด

พระเจ้าพิมพิสารกับบริวาร ๑๒๐,๐๐๐ คน ดูสิว่าคนกลุ่มนี้เขามีปัญญาไหม? 

มีปัญญาทั้งนั้น ค�าพูดที่ว่า “เอ้า! พวกเราพอรวมกลุ่มกันแล้ว พากันนั่งสมาธินะ 

ให้จิตมีความสงบ เมื่อจิตมีความสงบ ปัญญาย่อมเกิดขึ้น” อันนี้เป็นของใหม่

ก็แล้วกัน ของเก่าไม่มีค�าพูดอย่างนี้ แต่ทุกวันนี้มันพูดอะไรมากมายขนาดนั้น 

มีค�าพูดอีกว่า “เมื่อรักษาศีลดีแล้ว จะท�าสมาธิเกิดข้ึนได้” มีค�าบาลีอย่างนี้ด้วย 

“สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส” เมื่อเรารักษาศีลมี

ความบริสุทธิ์ได้แล้ว ย่อมท�าสมาธิเกิดขึ้นได้ มีค�าต่อไปว่า “สะมาธิปะริภาวิตา 
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ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา” เมื่อจิตมีความสงบดีแล้ว สมาธิจะท�าให้

เกิดปัญญา น่ีพูดในต�ารา หนังสือมันมีหลายรูปแบบเหลือเกินในยุคนี้สมัยนี้ 

เราจะเชื่อใคร

ก�ำลังสมำธิไปเสริมปัญญำ

ตัวอย่างหลวงพ่อเองเชื่อใคร? เชื่อสมัยครั้งพุทธกาลก็แล้วกัน หลวงพ่อเอาตาม

สมัยครั้งพระพุทธกาลมาเป็นหลักปฏิบัติ มีการท�าสมาธิไหม? มี คือการท�าสมาธิ

หลวงพ่อไม่ได้ห้ามท�า ส่งเสริมการท�าสมาธิ ส่งเสริมเต็มที่ ตัวอย่างหลวงพ่อเอง

เป็นผู้มีความช�านาญในสมาธิเป็นพิเศษในยุคนี้ มีผู้มาเทียบเท่าหลวงพ่อได้

ยากมาก คนท�าสมาธิเก่งๆ เหมือนกับหลวงพ่อนั้น ใครจะมาเทียบเท่าในยุคนี้

สมัยน้ี คือมันมีความช�านาญตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้ว ตอนบวชมาก็ช�านาญมาก 

แต่เข้าใจว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ การท�าสมาธิเป็นเพียงว่าให้จิตใจมีก�าลัง 

ก�าลังใจตัวนี้เอาไปเสริมปัญญาอีกทีหนึ่งเท่านั้นเอง 

ปัญญาที่ว่าต้องเตรียมเอาไว้ก่อน ปัญญาเป็นอย่างหนึ่ง สมาธิเป็น

อย่างหน่ึง แล้วเอามาบวกกันอีกที เหมือนกับลูกศร ลูกศรเป็นอย่างหนึ่ง 

คันลูกศรเป็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อประกอบกันแล้ว คันศรมี

สายสามารถจะยิงลูกศรได้ ท�าไมยิงได้? เพราะก�าลังสายธนูนั้นมันมีก�าลัง 

ก�าลังผลักดันให้ยิงลูกธนูพุ่งออกไปได้ นี่ล�าพังลูกศรจริงๆ ก็เป็นเพียงลูกศร

นั่นแหละ ต้องเอาก�าลังลูกศรคือสายธนูผลักดันไปอีกที ฉะน้ัน กำรภำวนำ

ทั้งสองอย่ำงต้องเตรียมให้พร้อม ปัญญำก็ใช้พิจำรณำไป ท�ำสมำธิก็ท�ำไป 

แล้วเอำก�ำลังสมำธิมำบวกกับปัญญำ มำเสริมปัญญำ ยิ่งสมำธิมีก�ำลังมำก

เท่ำไหร่ ก็มีปัญญำเป็นควำมสว่ำงรู้แจ้งเห็นจริงตำมหลักควำมเป็นจริง

มำกขึ้นเท่ำนั้น นี่อ�านาจของสมาธิ หน้าที่ของมันเป็นเพียงให้ก�าลังอย่างเดียว 

ไม่มีเป็นอย่างอ่ืน ก�าลังใจตัวนี้เราเอาไปท�าอะไรได้ไหม ถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่ได้ 

ก็ทิ้งไปนั่นแหละ เป็นฌานธรรมดาๆ ฝึกปัญญาขึ้นมาเพื่อเอาก�าลังใจตัวนี้
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ไปเสริมเข้าไป มันก็จะมีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้น นี่คือท�าสมาธิเพื่อเอา

ก�าลังเท่านั้น

มิจฉำสมำธิ สัมมำสมำธิ

ก�าลังจากสมาธิตัวนี้มันเป็นดาบสองคมอีกนั่นแหละ มันเป็นได้ทั้งผิดท้ังถูก 

ค�าว่าถูกคืออะไร? คือสัมมาสมาธิ ผิดคืออะไร? คือมิจฉาสมาธิ เมื่อมิจฉำทิฏฐิ 

ควำมเห็นผิดเดิมยังไม่แก้ไข ไปท�ำสมำธิก่อน มันจึงเกิดผิดพลำดขึ้นมำเป็น

มิจฉำสมำธิได้ ต้นเหตุคือตัวมิจฉำเดิมนั่นเอง หลวงพ่อเลยให้ฝึกปัญญาขึ้น

มา ฝึกใจให้เป็นสัมมาไว้ก่อนไปท�าสมาธิเท่านั้นเอง การท�าสมาธินั้น หากท�า

ไม่ถูกจะเป็นมิจฉาเอาง่ายๆ ถ้าคนยังไม่เข้าใจอีก ท�าสมาธิต่อไปจะเป็นอะไร? 

เป็นโมหะสมาธิ ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก ก็ยังมีคนท�าสมาธิ

มีจิตสงบลึกซึ้งเป็นฌานนั้นฌานนี้ข้ึนมา คนกลุ่มนั้นเขาท�าสมาธิเป็นมิจฉา

หรือไม่? ยัง เป็นอะไร? เป็นโมหะสมาธิ คือหลงในความสุขของตัวเอง หลงอยู่

นั่นแหละ เข้าฌานอยู่อย่างนั้นจนถึงวันตาย เมื่อตายไปก็เกิดเป็นพรหมตาม

อ�านาจของฌานจากการท�าสมาธิ

ในสมัยครั้งพุทธกาล พระสาวกทั้งหลายท�าสมาธิกันหลายรูปแบบ 

แต่ส่วนใหญ่เป็นแค่สมาธิความตั้งใจมั่น พระพุทธเจ้าจะสอนให้คนเหล่านั้น

ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามหลักความเป็นจริง เม่ือก�าลังสมาธิตัวนี้ไป

เสริมปัญญา พวกเขาก็เป็นพระอริยเจ้าได้ สัมมำสมำธิ คือจิตมีควำมตั้งมั่นแล้ว

และมีควำมรู้จริงเห็นจริงตำมหลักควำมเป็นจริงโดยชอบธรรม นั่นคือสมำธิ

เสริมปัญญำได้เป็นอย่ำงดี นี่ครั้งพุทธกาลเป็นสัมมาสมาธิ

ในยุคต่อมาๆ มาท�าสมาธิสงบ ส่วนใหญ่มันจะเป็นมิจฉาสมาธิ มิจฉา

คืออะไร? คือความเห็นผิดความเข้าใจผิด ตัวอย่างเช่น มีนิมิตเกิดข้ึน

ส่วนตัวแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งน้ันเป็นธรรม ก็เป็นมิจฉาข้ึนมาได้ นี่สมาธิเป็นอย่างนี้ 

เป็นดาบสองคมสามคมขึ้นมาได้ เรื่องการท�าสมาธิเราต้องศึกษาให้ดีก่อน 

หากมันพังไปครั้งหนึ่งแล้ว ท�าใหม่มันจะล�าบากมาก นิสัยของคนในการท�า
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สมาธินี้ ถ้ามันพังไปแล้ว เป็นมิจฉาไปแล้ว จะเป็นสัมมาได้ยากมาก ชีวิตนี้จะ

ทิ้งไปเลยก็ว่าได้ เหมือนกับเราเจาะรูขันน็อต ถ้าขันไม่ตรงจริงๆ แล้วมันยาก 

ไปเจาะรูใหม่ใกล้ๆ ก็ไม่ได้ ก็ลงที่เดิมอีก นี่คือนิสัยของคนท�าสมาธิ นิสัยเป็น

มิจฉามาแล้วมันยุ่ง ใครจะมาแก้ให้ ไม่มีทางแก้ก็แล้วกัน ชีวิตนี้ทิ้งไปเลย 

ทิ้งอะไร? คือทิ้งต่อมรรคผลนิพพานไปเลย มันเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้ว

คนเราไม่เข้าใจเรื่องการท�าสมาธิ ไม่มีปัญญารอบรู้อะไรเลย มันต้องแบ่ง

ให้ออกว่าสมาธิกับปัญญามันเป็นยังไง คนละส่วนกัน แต่มีก�าลังอุดหนุนซ่ึงกัน

และกัน ค�าว่าสมาธิมันต้องแบ่งอีก สมาธิมี ๒ ลักษณะ ๑) สมาธิความต้ังใจมั่น 

๒) สมาธิความสงบ ลักษณะการท�าสมาธิทั้งสองนี้ ค�าว่าตั้งใจมั่น ตั้งอย่างไร 

ค�าว่าสงบ สงบอย่างไร ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในสมาธินั้นๆ เมื่อเราเข้าใจดีแล้ว 

ถ้าเราต้องการท�าสมาธิเพียงสงบ เราก็ท�าไปเลยตามสูตรของเรา ถ้าเราต้องการ

ท�าสมาธิตั้งใจม่ันก็ท�าได้เลย เราสามารถท�าได้ตามชอบใจ ไม่ต้องสุ่มเดาว่า

นี่เป็นตั้งใจมั่น นี่เป็นสงบ คือเรารู้

แต่เด๋ียวนี้เราท�าสมาธิไม่รู้เรื่องอะไรเลย เป็นสงบหรือตั้งใจมั่นกันแน่

ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ตัวสมาธิตั้งใจมั่นตัวนี้มันเป็นคู่กันกับปัญญา ส่วนสมาธิสงบ

เป็นตัวพัก พักใจให้ละเอียดลึกลงไป ถ้าเป็นสงบได้นะ มันเลยปัญญาไปแล้ว 

ไม่มีคนใดคนหน่ึงหรอก เมื่อจิตสงบไปแล้วจะใช้ปัญญาได้ แต่หลายคนใน

เมืองไทยก็สอนกันอยู่ คือไปเข้าใจเอาว่า “เมื่อจิตมีความสงบดีแล้ว น้อมจิต

ที่มีความสงบนั้นใช้ปัญญาพิจารณา” ดูสิ ที่สอนกันมันเป็นจริงได้ไหม? ไม่ได้ 

ความสงบคือมันเงียบไปแล้ว คือเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานไป จะสอนได้ยังไง 

มันไม่ได้ คือไม่เข้าใจ มันต้องแบ่งออก ค�าว่าสมาธิต้ังใจมั่นจากไหนถึงไหน 

ค�าว่าสมาธิสงบจากไหนถึงไหน สมาธิตั้งใจมั่นอยู่ในระดับขณิกะหรืออุปจาระ 

นี่ข้ันของมันมีเพียงเท่านี้ ส่วนสมาธิความสงบอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิ ลงไปถึง

รูปฌาน อรูปฌาน ที่สอนกันว่า “เมื่อจิตสงบดีแล้ว ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไป” 

ก็เหมือนกับคนนอนหลับ คนนอนหลับไปแล้วจะท�างานอะไรได้? มันท�าไม่ได้ 

นี่ก็เหมือนกัน จิตสงบไปแล้ว มันก็แล้วกัน เข้าฌานต่อไปเลย ท�าอะไรไม่ได้เลย 
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ถ้ำจะใช้ปัญญำ ต้องถอนสมำธิจำกควำมสงบนั้นออกมำอยู่ในสมำธิตั้งใจมั่น 

เรียกว่ำขณิกสมำธิตัวนี้ อันนี้เป็นตัวคู่กันกับปัญญำ คือคิดพิจำรณำได้เลย 

แต่เราไม่เข้าใจส่วนนี้เท่านั้นเอง

ค�าว่าตั้งใจม่ัน สมาธิตั้งใจม่ันเป็นคู ่กับปัญญา ต้ังใจม่ันค�าเดียว

ไม่จ�าเป็นจะไปนึกค�าบริกรรมทุกครั้งไป จะนึกค�าบริกรรมก็ได้หรือไม่นึกก็ได้ 

เพราะความตั้งใจคือสมาธิตั้งใจมั่น ควำมตั้งใจอยู่ที่ไหน ควำมมั่นคงของใจ

อยู่ที่ไหน สมำธิตั้งใจมั่นก็อยู่ที่นั่น ไม่ต้องนึกค�ำบริกรรมก็เป็นได้ เป็นสมำธิ

เกิดขึ้นจำกปัญญำเรำก็ได้ จำกค�ำบริกรรมก็ได้ เมื่อเราท�างาน เป็นสมาธิ

ได้ไหม? เป็นสมาธิได้ เป็นหลักสมาธิพื้นๆ ธรรมดา ตัวอย่างเราขับรถเป็น

สมาธิได้ไหม? เป็นได้อีกเช่นเดียวกัน ไม่ต้องนึกค�าบริกรรม คือเราตั้งใจคิดเรื่อง

อะไรอย่างหนึ่งขึ้นมา เป็นฉากๆ ขึ้นมา เป็นสมาธิหรือไม่? เป็นสมาธิตั้งใจมั่น

นั่นแหละ ตัวตั้งใจมั่นตัวนี้เป็นคู่กันกับปัญญา เพราะว่าสมาธิอยู่ที่ไหน ปัญญา

อยู่ที่นั่น คู่เคียงกันไปตลอดในการปฏิบัติ
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ควำมหลงจำกกำรท�ำสมำธิสงบ

ส่วนเรื่องการท�าสมาธิสงบ ความสงบตัวเดียวนี้เขามีที่มาอย่างไร ใครเป็นผู้มี

ความช�านาญในการท�าสมาธิสงบ เราก็ต้องหาเหตุที่มา ความตั้งใจมั่นมีที่มา

คือผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติ ส่วนสมาธิสงบมีที่มาคือผู้มีนิสัยเจโตวิมุติ แต่ถ้าบุคคล

มีนิสัยปัญญาวิมุติ จะฝึกตัวให้มีความสงบเหมือนกับผู้อ่ืนก็ไม่ได้ ตายฟรีๆ 

ก็แล้วกัน คือนิสัยของคนไม่เหมือนกัน พวกนี้เขาท�าสมาธิได้แค่ความต้ังใจม่ัน

เท่านั้น เขาไม่มีความช�านาญในความสงบอะไร ในสมัยครั้งพุทธกาล พวกกลุ่ม

ปัญญาวิมุติเขาท�าสมาธิกันแค่ความตั้งใจมั่นเท่านั้น อัปปนาสมาธิเขาไม่เก่ง 

เขาท�าไม่ได้ ถ้าผู้มีนิสัยทางเจโตวิมุติ เขาสามารถท�าสมาธิความสงบได้ พอนึก

ค�าบริกรรมมันจะดิ่งลงไปเลย ลงถึงอัปปนาสมาธิ ถึงรูปฌานอรูปฌานไปเลย 

เมื่อเขาออกจากความสงบแล้ว เขาจะถอนตัวขึ้นมาอยู่ในขั้นของขณิกสมาธิ 

แล้วเขาก็ใช้ปัญญาต่อไปได้เลย

แต่ในสมัยครั้งพุทธกาล ไปศึกษาประวัติในพระไตรปิฎก ในพระสูตร 

อ่านดูทุกแถวก็แล้วกัน มีคนกลุ่มเจโตวิมุติไหม? มีน้อยมาก พวกท�าจิตสงบเก่งๆ 

เข้าฌานเก่งๆ มีไหม? มีไม่กี่ท่าน พวกนี้เขามีนิสัยเดิม ในภพก่อนชาติก่อนมี

นิสัยเป็นดาบสฤๅษีชีไพรมาก่อน เคยมีความช�านิช�านาญในการท�าสมาธิมาก่อน 

เข้าฌานมาก่อน เมื่อเกิดมาในชาตินี้ต้องเข้าสมาธิเข้าฌานก่อน แต่พวกน้ี

มีน้อย ในสมัยครั้งพุทธกาล ผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าฝ่ายปัญญาวิมุติ

มีอยู่ ๘๐% ส่วนผู้มีนิสัยเจโตวิมุติมี ๒๐% เท่านั้นเอง

ผู้มีนิสัยความสงบตัวนี้ ถ้าหากมาเกิดในยุคนี้จะยากมาก ต้องไปเกิดใน

สมัยครั้งพุทธกาล จึงมีโอกาสจะท�าได้ ผู้จะไปสอนคนกลุ่มนี้ต้องพระพุทธเจ้า

องค์เดียว ไม่เหมือนกับคนธรรมดา พวกมีนิสัยเจโตวิมุติ พวกเข้าฌานเก่งๆ 

มีอภิญญาเก่งๆ ต้องให้พระพุทธเจ้าสอน เพราะคนกลุ่มน้ีเขามีทิฏฐิมานะ

สูงมาก จึงต้องเอาอภินิหารของพระพุทธเจ้าบังคับเขา เพราะคนพวกนี้เมื่อท�า

สมาธิไปแล้วจะมีอภิญญาดังที่ว่ามา มีตาทิพย์บ้าง หูทิพย์บ้าง ความเชื่อมั่นใน

ตัวเองสูงมาก ตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลต้องพระพุทธเจ้าสอนเขา เพราะว่า
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อ�านาจพระพุทธเจ้า หรือเรื่องอภิญญาอะไรต่างๆ เก่งกว่าเขาไปอีก เอาอภินิหาร

ของพระพุทธเจ้าบังคับเขาไปเลย แล้วเขาจะยอม จึงค่อยสอนพวกเขาเหล่านั้น

ให้รู้จักโทษในการท�าสมาธิอีกคร้ังหนึ่ง เพราะคนกลุ่มนี้ในสมัยก่อนๆ เคยเป็น

ฤๅษีมาแล้ว จะให้เขาฝึกปัญญาทันทีไม่ได้ ต้องให้ท�าสมาธิก่อน เข้าฌานก่อน 

เมื่อท�าสมาธิไปแล้ว พระพุทธเจ้าต้องอธิบายโทษที่เกิดข้ึนจากสมาธิให้เขาฟัง 

ต้องบรรยายด้วยว่าผู้หลงในสมาธิจะไปเกิดอย่างนี้ๆ ให้คนกลุ่มนั้นกลัวเพื่อจะ

ได้หยุดในการเข้าฌานส่วนนั้น แล้วก็ให้เขามาฝึกปัญญาเสียใหม่ จึงจะเป็น

พระอริยเจ้าได้ นี่สมัยครั้งพุทธกาล

ในยุคนี้ไม่มีทางก็แล้วกัน หากคนใด จะเป็นฆราวาสก็ดี เป็นพระก็ดี ถ้าจิต

สงบเป็นสมาธิ มีอ�านาจของฌานเกิดขึ้น หรือมีอภิญญาเกิดข้ึน น่ีเผาทิ้งได้เลย

ในชาตินี้ มรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดกัน คือสอนกันไม่ได้ก็แล้วกัน มันหลงกัน

เพียงเท่านี้ ให้มันก้าวมาทางปัญญาได้ไหม? ก้าวไม่ได้ก็แล้วกัน มีแต่ความสุข

ความสบายใจในสมาธิตลอดไป พวกนี้ไม่มีใครสอนได้เลย

ในยุคนี้ส่วนใหญ่คนมีนิสัยทางปัญญาวิมุติอยู่แล้ว แต่ไปท�าสมาธิแบบ

เจโตวิมุติ หลายคนท�าอยู่ในเมืองไทย ท�ามาครบสามปีก็มี สิบปีก็มี ไม่เคย

พูดว่าสงบกันเลยแม้แต่คนเดียว มันสงบไม่ได้ คนมีนิสัยปัญญาวิมุติจะไปท�า

ภาวนาแบบเจโตวิมุตินั้นมันท�าไม่ได้ ท�าอยู่เป็นปีก็ไม่ได้ จนตายก็ไม่ได้ นี่คือ

หลักปฏิบัติมันต้องแยกให้เป็น ดูตัวอย่างบุคคลที่เป็นมาในอดีต คนส่วนใหญ่

มีนิสัยปัญญาวิมุติอยู่แล้ว เป็นลักษณะคนชอบคิด นั่งภาวนาไปก็นึกไป คิดไป 

ตรึกไปอย่างน้ัน ความคิดมันดีไหม? ก็ท�าสมาธิเสริมกันดีๆ ก็แล้วกัน แต่ไม่ต้อง

เสริมมากนัก เพราะท�าสมาธิจะไปหลงสมาธิ เราท�าเพื่อเสริมปัญญาเท่านั้นเอง

รู้จริงตำมควำมเป็นจริงด้วยปัญญำเฉพำะตัว

ปัญญาเป็นตัวส�าคัญ เพราะปัญญาตัวนี้ท�าให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงตามหลัก

ความเป็นจริง ค�าสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น ถ้าขาดปัญญาเพียงอย่างเดียว

เราจะรู้เห็นได้ยังไง ยุคนี้สมัยนี้ส่วนมากเขาเอาความรู้จากการศึกษามาเป็น
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ตัวตัดสินชี้ขาดว่ารู้จริง นี่มันคนละเร่ืองกันเลย ค�ำว่ำรู้จริงตำมควำมเป็นจริง

ในธรรมะ ให้รู้จริงตำมควำมเป็นจริงด้วยปัญญำเฉพำะตัวล้วนๆ ไม่ใช่เอำ

ต�ำรำมำพูดกัน ในยุคนี้มันเข้าใจผิดกันมากมายมหาศาล เอาความรู้จริงตาม

ต�ารามาว่าได้ยังไง มันเป็นปริยัติ แต่ความจริงในปริยัติอย่างนี้ใครในสมัยครั้ง

พุทธกาลเอาไปละกิเลสได้ มันมีไหม? ไม่มีสักคนหนึ่ง ปริยัติมันรู้ได้ ศึกษาได้ 

แต่เอาไปละกิเลสไม่ได้ ละมิจฉาไม่ได้

ยกตัวอย่าง เรื่องพระโปฐิละ เคยอ่านต�าราหรือยัง พระโปฐิละนี้อ่าน

หนังสือเป็นธรรมกถึกเอกในยุคน้ันสมัยน้ัน เทศน์อะไรต่างๆ มากมายก่ายกอง 

เวลาปฏิบัติก็เอาต�าราไปอ่าน พิจารณาธรรมะตามต�าราเป็นพระอริยเจ้า

ได้ไหม? ไม่ได้เลย นี่คือเราไม่เข้าใจภาคปฏิบัติ ต้องดูในสมัยคร้ังพุทธกาล 

พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทกลุ่มแรกก็ดี กลุ่มสองก็ดี หรือฆราวาสญาติโยม

ก็ดี ในยุคก่อนสมัยก่อน คนไม่มีความรู้ทางปริยัติ พระองค์เจ้าสอนธรรมะไป

ประโยคสองประโยค เขาก็เอาธรรมะที่ฟังไปพิจารณาได้เลย ตีความหมาย

ไปได้ พิจารณาไปได้ เพราะอะไร? เพราะเขามีปัญญาอยู่แล้ว เขาพิจารณา

ไปได้เลย จึงเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายในสมัยครั้งพุทธกาล

หากในยุคใดสมัยใดคนมีความรู้มากเกินไปนี้จะเป็นปัญหา คือปัญญา

มันหมดไป จริงอยู่ในหนังสือพูดว่า สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา 

แต่จริงๆ มันเป็นปัญญาในภาคปริยัติ แต่ปัญญาในภาคปฏิบัติมันยังไม่เกิด 

ท�าอย่างไรจะเกิดได้? ปัญญำในภำคปฏิบัติตัวนี้ไม่เหมือนกับปัญญำใน

ภำคปริยัติ แต่มันต้องอำศัยปัญญำในภำคปริยัติไว้เป็นฐำน จึงจะเสริมสร้ำง

ปัญญำตัวนี้ต่อไปได้ แต่เด๋ียวนี้เราไม่เอาอย่างน้ัน เอาปัญญาในภาคปริยัติ

กันล้วนๆ ไปนั่งนึกธรรมะ ตรึกตรองธรรมะ หมวดธรรมะหมวดโน้นหมวดนี้

ตรึกตรองไปสิ ธรรมะอะไรกัน ถูกไหม? ถูก ท�าไมจะไม่ถูก ถูกตามหลักสูตร

ที่เรียนมา เอาไปละอะไรได้ไหม? ไม่ได้

ปัญญาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ในหนังสือท้ังหมดก็ดี ในปริยัติทั้งหมดก็ดี 

มันเป็นเหมือนกับวัตถุดิบ เหมือนกับน�้ามันที่ดูดขึ้นมาจากพ้ืนดิน มันดูดขึ้นมา

แล้วจะเอาไปใส่รถใส่เรือเลยได้ไหม? ไม่ได้ ต้องเอาไปกลั่นกรองเสียก่อน 
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กรองให้ออกมาเป็นน�้ามันเบนซินบ้างซูเปอร์บ้างซะก่อน จะได้น�ามาใส่รถ

ใส่เรือได้ อาหารการกินก็เหมือนกัน ตัวอย่างข้าวเราน้ี เราไปเก่ียวข้ึนมาแล้วจะ

ไปกินเลยได้ไหม? มันกินไม่ได้ ต้องมีวิธีแปรสภาพออกมาก่อน เอามาสีมาต้ม

มาหุงก่อนจึงจะกินได้ นี่ธรรมะก็เหมือนกัน ควำมรู้ในปริยัติเป็นเพียงวัตถุดิบ 

เรำต้องเอำมำกล่ันกรองด้วยปัญญำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มันออกมำตำม

รูปแบบรู้จริงตำมควำมเป็นจริงด้วยปัญญำของเรำเอง จึงจะเอำประโยชน์ได้

ปัญญาของเรามันมีอยู่ แต่ใจเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริง คือปัญญา

ตัวนี้เป็นหลัก เป็นความสว่างของใจ หรือเป็นตาของใจ คือใจเรามันยังไม่มีตา 

ตามันบอด เป็นอวิชชาปิดตาเอาไว้ ปิดบังใจเอาไว้ นี่เราต้องฝึกปัญญาขึ้นมา

เพื่อเป็นตาของใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริง นี่หลวงพ่อจึงสอนปัญญาให้คน

คิดเป็น ให้คนศึกษาเป็น ศึกษาในหลักไตรลักษณ์ ค�าว่าโยนิโสมนสิการ หมายถึง

การใช้ปัญญาทั้งน้ัน การท�าสมาธิให้ท�าไหม? ไม่ใช่ว่าไม่ให้ท�า เวลาว่างมีก็ท�าไป 

แต่อย่าไปเข้าใจว่า “ท�าสมาธิไปแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้น” ขอห้ามค�านี้ค�าเดียว 

อย่าไปเข้าใจอย่างนั้น จะเป็นมิจฉาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ต้องแยกให้เป็น
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ของจริงเปิดเผยไม่ได้

หลายคนที่นั่งฟังกันอยู่ที่น่ี ทั้งศิษย์ใหม่ก็มี ศิษย์เก่าก็มี ใครมีอะไรจะถาม

หลวงพ่อบ้างไหม คือในช่วงนี้ไปแล้วให้เข้าใจตรงกันก่อน ให้ไปในแนวทิศทาง

เดียวกันก่อน บางทีอาจจะมีความเข้าใจว่าหลวงพ่อพูดผิดบ้าง พูดถูกบ้าง 

ก็แล้วแต่ ถามได้ หนังสือมีอยู่ คือมันต้องพักเหมือนกัน เทศน์มันก็เหนื่อย

เหมือนกัน เหนื่อยแล้วก็พัก หลวงพ่อพยายามสอนคน คือสอนด้วยปัญญา 

หลวงพ่อภาวนาก็เอาปัญญาเป็นหลักยืนตัวมาตลอด ถ้าปัญญาดีแล้ว สมาธิมัน

ง่ายนิดเดียวเอง มันส�าคัญเรื่องปัญญา ปัญญารู้รอบในสมาธิมันไม่ยาก ง่ายๆ 

หายใจไม่ก่ีนาทีก็เข้าไปแล้วสมาธิ ปัญญาแฝงด้วยสมาธิ เอาสมาธิตอนไหน

ก็ได้ นี่ปัญญา เข้าใจหรือยังเรื่องปัญญากับสมาธิ ถ้าคนมีนิสัยทางเจโตวิมุติ 

มันไม่มีทางก็แล้วกัน ท�าตายไปฟรีๆ เฉยๆ ไม่ได้อะไรเลย ยิ่งท�ายิ่งโง่ต่อไป 

อย่างพวกเข้าสมาธิเข้าฌานเก่งๆ มันท�าได้ แต่ท�าไปแล้วมันโง่ โง่คืออะไร? 

โง่คือว่าปัญญาหมดสภาพทันที ในหนังสือที่พูดมาว่า “เมื่อท�าสมาธิดีแล้ว 

ปัญญาเกิดข้ึน” นี่ไม่ใช่ มันตรงกันข้าม “เมื่อจิตท�าสมาธิ จิตมีความสงบดีแล้ว 

ปัญญาหมดสนิททันที” อันนี้ถูกต้อง ไม่มีที่ไหนจิตสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญา

เกิดข้ึนได้ ตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีเลย หลวงพ่อศึกษาในพระสูตร 

ศึกษาเต็มที่ก็แล้วกัน ไม่มีองค์ไหนเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิเลย แต่หนังสือ

เด๋ียวนี้มันอะไรก็ไม่รู้ แจกกันท่ัวประเทศท่ัวโลก ไม่มีสาระส�าคัญอะไรเลย 

ของที่มีสาระส�าคัญไม่เอามาแจกกัน

ในสมัยนี้ ของจริงเปิดเผยไม่ได้ ยุคนี้หลวงพ่อพูดคนเดียว หาเพื่อนฝูง

มาพูดไม่ได้ ไม่ส�าคัญหรอก เรามีชีวิตอยู่ เราเอาเต็มที่ก็แล้วกัน ในยุคนี้ ถ้าใคร

สงสัยว่าพูดผิดก็มาพูดกัน นั่งธรรมาสน์ใส่กันเลย เอาหนังสือมาว่ากันไปเลย 

ให้ผิดเป็นผิด ให้รู้ด�ารู้แดงกันไป หลวงพ่อทูลกล้าขนาดนั้น แต่ไม่มีใครมาพูด

ต่อหน้าต่อตาหรอก เพราะเรามีหลักฐานเต็มตัวเหมือนกัน ในพระไตรปิฎกมีอยู่ 

พระสูตรทุกพระสูตรก็แล้วกัน อ่านจบมาเหมือนกัน อ้างมาพระสูตรไหน
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มีปัญญาทั้งนั้น ไม่มีสมาธิ คือกลุ่มสมาธิที่ว่ามามันมีอยู่กลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่มี

นิสัยเก่าๆ มีนิดหน่อยเท่านั้นเอง คนเรานี้มันมีหลายๆ อย่าง

ฝึกปัญญำให้แก่กล้ำ

โยม: ที่จะสร้างปัญญา ท�ายังไงให้ปัญญาแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ ครับ?

หลวงพ่อ: ปัญญาแข็งไม่แข็งก็อยู่ที่เราคิดบ่อยๆ เท่าน้ันเอง ตัวใครตัวมัน 

ปัญญามันเกิดจากการคิด ขยันคิด วินิจฉัย วิจัยวิเคราะห์ ใคร่ครวญตรึกตรอง

อยู่เสมอๆ ให้เป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ คือจะฝึกปัญญาให้แข็งตัวขึ้น 

ให้ฉลาดข้ึน ไม่พอนะ เท่านี้ไม่พอ ต้องท�าสมาธิเสริมด้วยอีกเช่นเดียวกัน 

ล�าพังสมาธิหรือปัญญาคิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องท�าสมาธิเสริมอีกครั้งหน่ึง 

มันหนุนกันเอง ปัญญาที่ว่ามานี้อย่าเอาหนังสือมาพูดกันนะ ต่างคนต่างคิด 

ต่างคนต่างพิจารณา เอาเหตุผลตัวเองว่ากันไปเลย ไม่ต้องเอาต�ารามาพูด 

แต่เม่ือเป็นแล้วก็เรื่องเดียวกัน นั่นแหละเป็นของแท้ ปัญญานี้ถ้าไปคิดตาม

ต�าราป๊อกๆ อยู่ มันเป็นปัญญาในปริยัติ ก็ถูกอยู่ แต่เป็นปัญญาในปริยัติ 

ปัญญาที่ว่ามาต้องการให้เราฝึกปัญญาเฉพาะตัว

เหมือนกับการเขียนกระทู้ธรรม กระทู้ธรรมต่างๆ ที่เขาเขียนไว้แล้วน้ัน 

คืออะไร? คือปัญญาของผู้เขียน นี่เขาเรียบเรียงเอาไว้ เฉลยเอาไว้ เป็นปัญญา

ของผู้ที่เขียน แต่พวกเราเขียนได้ไหม? เขียนได้ถ้าเราฝึก สมมติว่าต�าราว่า 

“วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ ผู้ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” ต�าราเขียนไว้สวยหรู 

ให้เราเขียนดูสิ แต่ไม่ต้องเขียนตามต�าราท่ีเขาเขียน ในเรื่องเดียวกันเราเขียน

เองได้ นั่นคือปัญญาของเรา จะไปเขียนเลียนแบบตามต�าราไม่ได้ ต้องเอา

ปัญญาของตัวเอง นี่กำรฝึกปัญญำ คือไม่เอำตำมต�ำรำที่มีอยู่ แต่ให้อยู่ใน

เรื่องเดียวกัน เป็นกำรฝึกปัญญำเฉพำะตัว

ตัวหลวงพ่อเองสมัยก่อนๆ เคยศึกษาในหลักปริยัติมามากพอสมควร 

เป็นลักษณะสามารถขึ้นเทศน์สองธรรมาสน์ได้ตั้งแต่เป็นเณร พอได้มาบวช 

พยายามละปริยัติไปจากตัวเอง น่ีมันใช้เวลานานเหมือนกัน พยายามใช้
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ปัญญาพิจารณาไปสูตรไหนอย่างไรก็ไปตามปริยัติน่ันแหละ พยายามแก้ไข

ตัวเองให้ได้ คือพยายามจะไม่ให้นึกถึงปริยัติแม้แต่ค�าเดียว เอาแต่หัวข้อ

ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาไปเลย ทุกวันน้ีหลวงพ่อยังอ่านหนังสือนักธรรมตรีไม่จบ 

เรียงไม่ถูก ตัวอย่างธรรมะหมวดสองเรียงไม่ถูกเช่นเดียวกัน ไม่รู้ว่าหมวดไหน

เป็นหมวดไหน แต่รู้ทั้งหมดนะ แค่เรียกไม่ถูก เพราะเราไม่มีต�าราให้ยึดใน

ขณะนั้น พยายามปล่อยให้หมด ให้มากที่สุด พยายามสร้างปัญญาเราขึ้นมาใหม่

ตัวอย่างหลวงปู่มหาบัว ตอนท่านเข้าไปมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์

หลวงปู่มั่นคร้ังแรก หลวงปู่บอกว่า “น่ีท่านมหา ถ้าท่านจะมาเป็นลูกศิษย์ผม 

อย่าเอา ค�าว่า ‘มหา’ มาด้วยนะ” นี่ค�าพูดหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่มหาบัวไว้ 

มีความหมายว่า อย่าเอาความรู้เก่ามาด้วย อย่าเอาคัมภีร์มา คัมภีร์อยู่ในวัด 

เก็บไว้เสีย เอาธรรมะเฉพาะตัวล้วนๆ

ให้เราสังเกตตัวอย่างพระโปฐิละ พระโปฐิละปฏิบัติไม่ได้ ไปหาองค์ไหน

เขาก็ไม่รับ จนต้องไปหาสามเณร ดูสิว่าสามเณรนั้นสอนพระโปฐิละอย่างไร 

เราตีความหมายเข้าใจไหม ถ้าสามเณรนั่งสอนพระโปฐิละตามปริยัติ มันจะ

มีความหมายอะไร เพราะว่าหนังสือปริยัติทั้งหมดนั้นพระโปฐิละรู้หมดแล้ว 

เป็นนักเทศน์เอก ไม่ว่าพระไตรปิฎก พระสูตรทั้งหมด รู้หมดเลย ถ้าสามเณรไป

สอนพระโปฐิละจะสอนได้ยังไง เพราะรู้หมดแล้วนี่ ลักษณะการสอนของเณร

คือห้ามนึกถึงความรู้เก่าๆ เอาเรื่องใหม่ทั้งหมด เณรยกหมวดธรรมะต่างๆ 

ขึ้นให้พิจารณาเอง ให้ปฏิบัติเอง เพราะถ้าให้พิจารณาธรรมะโดยล�าพังจะเป็น

หลักปริยัติ จะหลงเหมือนเดิม เณรต้องให้หลักธรรมปฏิบัติส่วนของเณรเอง 

ไม่ให้ถูกกับหลักปริยัติ แต่ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน คือฝึกปัญญาเป็นของ

ตัวเองให้ได้ นี่คือหลักปฏิบัติ ต้องฝึกให้ช�านาญตัวนี้

ถ้าเป็นปัญญาเฉพาะตัวอย่างนี้ จะไม่มีอะไรติดขัด เอาเรื่องอะไรมาคิด

ก็ไม่มีติดขัด มันจะไหลไปได้ในตัวของมันเอง คือปัญญาพิจารณา เรียกว่า

ธรรมวิจารณ์ หลักการใช้ปัญญาเป็นหลักธรรมวิจารณ์ คือวินิจฉัย วิเคราะห์ 

ตรึกตรอง ใคร่ครวญด้วยตัวเอง หลักเหตุผลต่างๆ ก็เอาไตรลักษณ์มาเป็น

หลักยืนตัวเอาไว้ กำรใช้ปัญญำพิจำรณำในสิ่งใด ไม่จ�ำเป็นต้องพิจำรณำ
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ให้ละเอียดทุกครั้งไปหรอก แต่ให้เป็นไปตำมหลักไตรลักษณ์ทุกครั้ง ถ้ำคิด

ได้อย่ำงนี้ พิจำรณำได้อย่ำงนี้ มันผิดไม่เป็น ถึงส�ำนวนในกำรคิดต่ำงๆ 

จะไม่ถูกต้องตำมธรรมะที่มีอยู่ก็ตำม แต่ควำมหมำยอันเดียวกัน มันผิดไม่เป็น

เอำควำมรู้เห็นตำมควำมเป็นจริงเป็นหลัก

ตัวอย่างเรื่องอาหาร เมื่อเช้าเรามีอาหารนานาประการ เราเคยคิดไหมว่ามี

คนไหนบ้างกินอย่างเดียวกันทั้งหมด เมื่อเช้าดูแล้วว่าอาหารหลายสิบอย่างเลย 

ทุกคนกินอาหารอย่างเดียวกันไหม? ไม่ แต่อิ่มเหมือนกันไหม? เหมือนกันอีก 

ต่างคนต่างกินอาหาร แม้อาหารไม่เหมือนกัน แต่ก็อิ่มเช่นเดียวกัน การกินข้าว

กินปลาเอาอิ่มเป็นหลัก ไม่เถียงกันว่าเธอกินอาหารอย่างนั้นไม่ได้ มันผิดนะ 

มันไม่ใช่ เอาอิ่มเป็นหลัก นี่การภาวนาก็เหมือนกัน การท�าสมาธิก็เหมือนกัน 

เอาความสงบเป็นหลัก การนึกค�าบริกรรมจะใช้อะไรก็ได้ เป็น “พุทโธ” ก็ได้ 

“ธัมโม” ก็ได้ “สังโฆ” ก็ได้ หรืออะไรก็แล้วแต่ท�าได้หมด ข้อส�าคัญคือให้จิต

อยู่ในปัจจุบันได้ นั่นล่ะเป็นสมาธิ ถือว่าใช้ได้ จะนึกค�าบริกรรมในสมาธิไหน
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ก็ไม่มีปัญหาอะไร มันนึกได้ทั้งหมด ปัญญาก็เหมือนกัน การพิจารณาอะไร

ก็แล้วแต่ ถ้าเป็นไปตามไตรลักษณ์ ผิดไม่เป็นเช่นเดียวกัน เอาความถูกต้อง

มาเป็นหลักยืนตัวในการปฏิบัติ นี่การนอนก็เหมือนกัน เขานอนเขาเอาอะไร

เป็นหลัก? เอาหลับเป็นหลัก ไม่ใช่ว่าเธอจะนอนข้างไหนเป็นหลัก ข้างขวา 

ข้างซ้าย ไม่ได้นะข้างซ้าย มันผิด ไม่ใช่ จริงๆ ได้ทั้งนั้น ให้มันหลับก็แล้วกัน 

นอนคว�่าก็ได้ นอนหงายก็ได้ คือให้หลับ จะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้ ใต้ร่มไม้ก็ได้ 

ขอให้หลับ เอาหลับเป็นเกณฑ์

กำรภำวนำก็เหมือนกัน เอำควำมรู้จริงเห็นจริงตำมหลักควำมเป็นจริง

เป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไม่ใช่ว่ำจะเอำต�ำรำเป็นหลัก เอำควำมรู้จริงเห็นจริง

จำกปัญญำเฉพำะตัว ตัวหลักปริยัติเป็นเพียงรู้จริงเฉยๆ แต่ท�าให้เห็นจริง

ไม่ได้ หลักปริยัติที่เราศึกษามาทั้งหมดถึงจะพิจารณาธรรมะไปถูกต้องก็ตาม 

แต่เป็นเพียงความรู้จริงตามหลักปริยัติเท่านั้น จะไม่เกิดความเห็นจริงโดย

เด็ดขาด เพราะความเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเราเอง ทัสสนะ แปลว่า

ความเห็นชอบ คือปัญญาเฉพาะตัว

เด๋ียวนี้การตีความหมายในธรรมะมันมากมายก่ายกอง มันผิดแตกต่าง

กันมาก หนังสือต่างๆ มีคนในยุคหลังตีความหมายขึ้นมา ทั้งพระ ทั้งฆราวาส 

ตัวอย่างค�าว่าพุทโธค�าเดียว พุทโธ ตีความหมายว่า เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

ก็ตีความไปยุ่งไปหมด ตีความมากมายอะไรขนาดนั้น คือมันหลงกัน

ให้ทุกคนที่มาทั้งหมดศึกษา หลวงพ่อเองจะสอนเน้นหนักเรื่องปัญญา

ในความเห็น เรื่องการท�าสมาธินั้นเป็นตัวรอง ขอให้ท�าตามกาลเวลาของใคร

ของมัน เพราะการท�าสมาธิเป็นเพียงพักใจประเดี๋ยวประด๋าว แล้วก็เอาก�าลัง

ของสมาธิมาเสริมปัญญาเท่านั้นเอง แต่หากคนนั้นไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐานเดิม

ไว้แล้ว ท�าสมาธิไปเถอะ ปัญญาไม่เกิดขึ้นก็แล้วกัน คนละเรื่องกัน เหมือนกับ

ก�าลังของช้างมันมีอยู่ แต่ถ้าเราไม่ฝึกมัน มันลากซุงลากไม้ท�างานอะไรไม่ได้ 

ก็เท่านั้นเอง นี่คือฝึกก�าลังใจเพื่อเสริมปัญญา

ในจุดเริ่มต้นไม่ต้องหวังว่าจะละอะไรหรอก คือสอนตัวเองให้มีความเห็น

ถูกต้องเท่านั้นเอง อย่าเพิ่งไปละกิเลสตัวนั้นตัวนี้ เอาไว้ก่อน เรื่องละมันไม่มี
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ปัญหา มันง่าย ส่วนที่ยากจริงๆ คือหลักความเห็นชอบเท่านั้นเอง นี่ยากมาก 

หลักสัมมำทิฏฐิควำมเห็นชอบคือทำงมัชฌิมำ ถ้ำคนใดเข้ำสู่ทำงมัชฌิมำได้ 

แสดงว่ำคนนั้นมีควำมเห็นชอบแล้ว น่ีมัชฌิมาเห็นชอบตัวนี้คือทางสายกลาง

อุบำยกำรพักใจ

ฟังกันมาก็ยาวนานพอสมควรแล้วนะ เอ้า! จากนี้ไป จะให้นั่งพักใจท�าสมาธิ

สักระยะหนึ่ง เพราะเราตั้งใจจดจ่อกับหลวงพ่อมานานหลายนาที หลวงพ่อ

เทศน์มาก็เหนื่อยเช่นกัน สองวันสามวันมาแล้ว ต้องประหยัด เดี๋ยวก�าลังมัน

หมดก่อน เอ้า! พากันนั่งสมาธิ แต่จะหวังเอาสงบอย่างเดียวไม่ได้ ค่อยๆ ท�า 

เป็นธรรมดาๆ ไปก่อน นี่คือตั้งใจมั่น การตั้งใจมั่นคือว่ายังมีความรู้สึกในสิ่งที่

เราท�าอยู่ ยังไม่สงบ เรานึกค�าบริกรรมก็รู้ว่าเรานึกค�าบริกรรม พอหายใจเข้า

ก็รู้ว่าเราหายใจเข้า เรานึกค�าบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ ก็รู้สึกตัวทั้งนั้น ถ้าเป็น

เพียงเท่าน้ีเป็นลักษณะสมาธิต้ังใจม่ัน ยังไม่สงบ ความสงบนี้มันเป็นธรรมชาติ

อย่างหนึ่ง ถ้าคนมีนิสัยทางเจโตวิมุติแล้วมันจะเป็นไปของมันเอง แต่ถ้าคนไม่มี

นิสัยทางนี้มันจะไม่สงบเลย ให้ใช้ตั้งใจมั่นอย่างนี้ไปตลอด เราท�าไปเรื่อยๆ 

ใครจะมีนิสัยทางสงบนี้ก็แล้วแต่ ตัวใครตัวมัน บังคับกันไม่ได้ จากนี้ไปใคร

ช�านาญในการท�าสมาธินึกค�าบริกรรมอะไรก็ท�าไป คือไม่ต้องบอก ท�าไปเลย 

เพราะทุกคนเคยท�าสมาธิมาแล้ว ใครมีความถนัดทางไหน ใช้ค�าบริกรรมอะไร 

ก็ท�าไปนึกไป ตัวส�าคัญขอเพียงว่าให้จิตเราอยู่ในปัจจุบัน เพียงแค่ว่าห้ามคิด 

ห้ามคิดเรื่องในอดีต อนาคต ห้ามทุกเรื่องนั่นแหละ

ในการภาวนาทั้งสองอย่าง การท�าสมาธิเป็นตัวห้ามคิด การใช้ปัญญา

เป็นตัวใช้ความคิด มีสองอย่าง เมื่อกี้นี้ทุกคนได้ฟังหลวงพ่ออธิบายไปแล้ว 

เป็นหลักการใช้ความคิด คือคิดตามที่หลวงพ่อได้อธิบายไป นั่นหลักหนึ่ง 

อีกหลักหนึ่งเราพยายามห้ามความคิดตัวเองทุกประเภท ไม่ต้องคิดเร่ืองอะไร 

ให้อยู่ในปัจจุบัน ที่ว่า “ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง” คืออยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ 

อยู่เฉยๆ มันจะอยู่ตามธรรมชาติเอง ตอนนี้ให้ท�าชั่วขณะ แต่หลังจากเลิก
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กันไปแล้ว ให้ทุกคนไปเข้าที่ของตน ไปน่ังนอนท่ีไหนก็ได้ เอากี่ช่ัวโมงก็ได้ 

ไม่ต้องออกมาก็ได้ เอาเต็มที่ก็ได้ ไม่ต้องให้มีใครมารบกวนเรา คือหลวงพ่อ

เห็นดีด้วยเรื่องสถานท่ี ท่ีนี่เป็นท่ีปลอดภัยหลายอย่าง ไม่มีอะไรจะมาท�าให้

เราเกิดความระแวงสงสัย เกิดความกลัวอะไรเลย ที่นี่เป็นที่เหมาะสมมากใน

การปฏิบัติ

โยม: หลวงพ่อครับ ลืมตาได้ไหมครับ?

หลวงพ่อ: เราท�าสมาธิไม่เกี่ยวกับตา พูดเรื่องสมาธิกัน ค�าว่าสมาธิเป็นเรื่อง

ของใจ ใครจะลืมก็ลืมไป จะไม่ลืมก็ได้ อ้าปากก็ได้ อะไรก็แล้วแต่ไม่เก่ียว 

ค�าว่าสมาธิหมายถึงใจเท่านั้นเอง ไม่เก่ียวกับตา ลืมก็ได้ ไม่ลืมก็ได้ ตัวใคร

ตัวมัน มีค่าเท่ากัน จากนี้ไป ท�าใจให้มีความตั้งมั่น นึกค�าบริกรรมไปเรื่อยๆ 

หากนั่งมากไปมันเกินความพอดี เอาแค่ต้ังใจม่ันธรรมดาๆ พอ ถ้าเอาจริงๆ 

มันต้องเข้ากลดใครกลดมัน ไม่ต้องไปอยู่ใกล้กัน พอจิตสงบพอสมควรแล้ว

ก็ดึงมาใช้ปัญญาพิจารณาส่วนตัวไปเลย ไม่ต้องไปคอยใคร เราจะนั่งกี่นาที

กี่ชั่วโมงก็เต็มท่ี ออกจากสมาธิมาแล้วก็ใช้ปัญญาต่อกันไปเลย จะคอยให้

ปัญญาเกิดมันไม่ใช่ ต้องตั้งใจคิด เรื่องปัญญาเราสร้างมาแล้ว เตรียมไว้แล้ว 

สามารถท�างานได้ เหมือนว่างานส่วนหนึ่งเราเตรียมไว้แล้ว แต่พักผ่อนก่อน 

พักผ่อนมาแล้วก็ท�างานต่อไปได้เลย ถ้ามัวแต่พักผ่อนแล้ว ท�าอะไรไม่ได้ 

ต้องเตรียมงาน การพักงานกับการท�างาน ตัวอย่างการขับรถธรรมดาๆ ถ้าเรา

ตื่นนอนขึ้นมาแล้วขับรถ ขับได้ไหม? ขับได้ก็แล้วกัน

กำรพิจำรณำในไตรลักษณ์

โยม: หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณาทางปัญญา

หลวงพ่อ: ไตรลักษณ์ แสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักไตรลักษณ์ ต้องไปศึกษาธรรมะ

เสียก่อน หาต�ารามาอ่านเสียก่อน ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ค�าว่าอนิจจัง หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยง ค�าว่าทุกขัง หมายถึง
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ความทนทรมานทั้งกายและใจ เป็นลักษณะคนทุกข์ ทนได้ยาก ล�าบากกาย

ล�าบากใจ หรือว่าทุกข์กายทุกข์ใจ นี่เรียกว่าทุกข์ ค�าว่าอนัตตา หมายถึงว่า

สภาพสูญสิ้น ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเรา หลักทั้งสามนี้อ่านให้เข้าใจแล้วก็มา

พิจารณา กำรพิจำรณำเรื่องไตรลักษณ์สำมข้อนี้ครอบคลุมแสนโกฏิจักรวำล 

ท้ังสำมภพ มันเป็นได้ทั้งภำยใน ภำยนอก ค�ำว่ำภำยในคือส่วนตัวเรำ มีอนิจจัง

อยู่ในตัว มีทุกขังอยู่ในตัว มีอนัตตำอยู่ในตัว ตัวเรำนั่งอยู่นี่ แต่ภำยในนี้

มันแคบ ส่วนตัวมันแคบ ไตรลักษณ์ภำยนอกตัวเรำไปมันกว้ำงขวำงพิสดำร 

กว้ำงขวำงขนำดไหน? คือครอบจักรวำล หรือทั้งสำมภพก็แล้วกัน กามภพ 

รูปภพ อรูปภพ ทั้งสามภพนี้ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทั้งหมด นี่ถ้ำเรำมีปัญญำ

ก็เอำมำพิจำรณำได้ แต่หำกปัญญำเรำมีไม่มำก เอำแค่ตัวเองก่อน หรือเอำ

สิ่งใกล้ตัวเรำก่อนก็ได้ พิจำรณำให้เป็นไปตำมควำมเป็นจริงของมัน

กำรพิจำรณำเรื่องไตรลักษณ์เพื่อเป้ำหมำย ๒ อย่ำง ๑) ควำมรู้จริง 

ควำมรู้จริงของควำมไม่เที่ยง ควำมรู้จริงในควำมทุกข์ และควำมรู้จริง

ของอนัตตำ นี่อย่ำงหนึ่ง ๒) ควำมเห็นจริง ควำมเห็นจริงในควำมไม่เที่ยง 

ควำมเห็นจริงในทุกขัง ควำมเห็นจริงในอนัตตำ ของทั้งสองอย่างนี้ คือรู้จริง

เห็นจริงตามหลักความเป็นจริง เป็นหลักของการภาวนา คือใช้ปัญญาพิจารณา

บ่อยๆ ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ ปัญญาจะเพิ่มขึ้นๆ เหมือนกับเราเขียนหนังสือ ตัวอย่าง

เขียนกระทู้ธรรมนักธรรมชั้นตรี เขียนใหม่ๆ จะให้เขียนจนหมดหน้ากระดาษ 

มันไม่มีอะไรไปเขียน แต่ถ้าเขียนบ่อยๆ มันเขียนได้มากข้ึนๆ เพราะว่ามี

ความช�านาญในการเขียน เรื่องความคิดก็เหมือนกัน คิดบ่อยๆ มันจะค่อยๆ 

ขยายออกไปได้ หาเหตุผลต่างๆ มาประกอบความคิดได้มากข้ึนๆ น่ีคือ

การเทียบเคียง การเทียบเคียงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายเรา ภายใน

เป็นยังไง ภายนอกเป็นยังไง หาสิ่งภายนอกมาเทียบเคียงกันกับสิ่งภายใน คือ

มีลักษณะเหมือนๆ กัน
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กำรฟุ้งตรึกตรองในธรรมะ

อย่ำไปกลัวควำมฟุ้งซ่ำน เพรำะหลักกำรฟุ้งกับปัญญำมันไปด้วยกัน กำรฟุ้ง

มันเป็นภัยกับสมำธิ แต่ให้คุณกับปัญญำ หำกไม่มีกำรฟุ้งปัญญำก็คิดไม่ได้ 

ต้องฟุ้งไป เหมือนกับเราเขียนหนังสือหรือจดหมายฉบับหนึ่ง ถ้าไม่มีการฟุ้งใน

การเขียน จะเขียนได้ไหม? เขียนไม่ได้ มันไม่มีความคิดที่จะเขียน ถ้าคนไม่มี

ความคิด เวลาเขียนจดหมายจะเอาดินสอมา เอากระดาษมา ก็วางอยู่อย่างน้ัน 

ท�าอะไรไม่ได้ คนเขียนจดหมายต้องมีความฟุ้งไป คือฟุ้งหาประโยคที่จะมาเขียน 

การฟุ้งคือการคิดไป จะเขียนว่าอย่างไร จะเขียนหาพ่อหาแม่เขียนส�านวน

อย่างไร ต้องคิดหาส�านวนที่จะเขียน ไม่ใช่ว่าเขียนแบบจ�าเจ ต้องดูบุคคลที่

จะเขียนถึงก่อน ถ้าเขียนหาพ่อหาแม่จะใช้ส�านวนเขียนอย่างไร ถ้าเขียนหา

เพื่อนฝูงมีส�านวนเขียนอย่างไร ถ้าเขียนไปหาลูกเขียนใช้ส�านวนอย่างไร ถ้าเขียน

ไปหาเมียเขียนอย่างไร ถ้าเขียนไปหาครูบาอาจารย์เขียนใช้ส�านวนอย่างไร 

ไม่ใช่ว่าเขียนเหมือนกันทั้งดุ้น ต้องใช้ประโยคแตกต่างกัน มันต้องมีค�าเขียน

ที่เหมาะสม ไม่ใช่ว่าเคยเขียนไปหาแฟนอย่างเดียว แล้วไปเขียนหาพ่อแม่ว่า 

“สวัสดีจ้า” เหมือนกัน มันไม่ได้ มันต้องเปลี่ยนส�านวนอยู่เรื่อย ก็ต้องดูว่า

คนที่เราเขียนจดหมายไปหาเป็นคนลักษณะอย่างไร ถ้าฐานะเขาเป็นอย่างนี้ 

ก็ใช้ส�านวนการเขียนอย่างนี้ มันต้องเขียนตามฐานะของคน ถ้าเขียนให้สาวๆ 

ก็อีกแบบหนึ่ง เขียนหาพ่อแม่ก็อีกแบบหนึ่ง เขียนหาเพื่อนฝูงก็อีกอย่างหนึ่ง 

เขียนไปหาครูบาอาจารย์ก็อีกรูปแบบหนึ่ง จะเหมือนกันได้ยังไง มันต้อง

เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย

การฟุ้งมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไป การฟุ้งไปคือการคิดหาส�านวน

ที่จะมาเขียน ถ้าไม่มีการฟุ้งไปจะเขียนจดหมายไม่ได้ น่ีความคิดเราก็เหมือนกัน 

ถ้าไม่มีการฟุ้งไปจะไปคิดได้ยังไง มันคิดไม่ได้ มันอยู่แค่นั้นเอง มันต้องฟุ้งไป

เสียก่อน ถ้าฟุ้งในธรรมะ ความฟุ้งจะให้ผลดีกับปัญญาของเรา

ความฟุ้งมี ๓ ประเภท ๑) ฟุ้งในธรรมะ ๒) ฟุ้งในสังขาร ๓) ฟุ้งซ่าน 

ต้องศึกษาลักษณะการฟุ้งเหล่านี้ให้ดี ส่วนมากนักปฏิบัติในยุคนี้ไม่แจกแจง
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ว่าฟุ้งคืออะไรบ้าง มีค�าพูดอย่างเดียวกันว่า “อย่าไปคิดนะ ห้ามคิดนะ 

ห้ามคิดฟุ้งซ่านนะ” ก็เอวัง นี่คนเป็นนักภาวนาแต่ไม่คิดกัน คือกลัว “เมื่อนึก

ค�าบริกรรมไปแล้ว ห้ามคิดเด็ดขาด เดี๋ยวเป็นฟุ้งซ่าน” นี่เรียกว่าปิดปัญญา

โดยปริยาย เมื่อปัญญาอยากจะคิดตรึกตรองในธรรมะ แต่กลัวฟุ้งซ่านก็เลย

ไม่คิด มันก็โง่จนถึงวันตาย ไม่มีปัญญาอะไรเลย มันปิดฉากไปแล้ว เดี๋ยวนี้

สอนกันให้คนปิดฉากปัญญา ห้ามคิดอย่างเดียว ทุกวันนี้มันแตกต่างจากสมัย

ครั้งพุทธกาลมากทีเดียว นี่คือคนไม่ได้อ่านต�าราในสมัยครั้งพุทธกาล ให้ทุกคน

ได้อ่านพระไตรปิฎก อ่านพระสูตรก็แล้วกัน ในพระสูตรเป็นปัญญาทั้งนั้น 

ในองค์ไหนที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องเป็นปัญญาทั้งนั้น คือพระอริยเจ้า

ไม่ใช่คนโง่

ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำบทสวดมนต์

ตัวอย่างท�าวัตรเช้ากันทุกวันๆ “พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว…” มีบทหนึ่ง

เรียกว่า ขันธ์ ๕ “รูปัง อนิจจัง เวทนา อนิจจา” หมายถึงอะไร? ก็ปัญญา
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ทั้งนั้น ก็สวดกันอยู่ทุกวันอีกแหละ ดูสิ ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองสวด สวดเป็น

ปัญญาก็ไม่เข้าใจ ตัวอย่างอาการ ๓๒ เป็นต้น สวดกันอยู่ทุกวัน อาการ ๓๒ 

เป็นหมวดปัญญาเช่นกัน เป็นหัวข้อในการคิด เรื่องผม ขน เล็บ ฟัน หนังต่างๆ 

เอามาวิจัยวิเคราะห์พิจารณาลงสู่ความสกปรกโสโครก ความไม่เที่ยง หรือบท

อภิณหปัจจเวกขณ์ ที่ว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไป

ไม่ได้” นี่คือปัญญาทั้งนั้น ธรรมะมีทุกวัน ค�าว่าแก่ ยังไงเรียกว่าแก่ ก่อนจะแก่

มันมีเหตุอะไรมันจึงแก่ ต้องคิดหาเหตุหาผลมาพูดกันสิ ท�าไมไม่เอามาคิดกัน 

นี่ในยุคนี้เหมือนกับสอนคนตาบอด

สวดกันอยู่ว่า “เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้

ไปไม่ได้” ค�าว่าเจ็บไข้มันเจ็บยังไง อะไรเป็นต้นเหตุให้เจ็บ ความเจ็บไข้คือ

อะไรอีก? คือเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ไปพิจารณาเรื่องทุกข์ได้อีก หรือที่ว่า “เรามี

ความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้” สวดกันอยู่อย่างน้ันแหละ 

ก็เอวังแค่นั้น ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอาเร่ืองความตายมาวิจัยวิเคราะห์สิว่าคนทั้งหลาย

ตายยังไงบ้าง นี่หลักความตายคือหลักอนัตตา ค�าว่าตาย ตายอย่างไร อะไรเป็น

ตัวตาย? ค�าว่าตายหมายถึงว่าร่างกายไม่ท�างาน คือมันตาย คือธาตุทั้งหมด

มันหยุด มันหยุดเพราะอะไร? เพราะจิตใจออกจากร่างไป เหมือนตุ๊กตา 

เหมือนหุ่นสายโยง เวลาคนดึงสายใยก็ดึงไปดึงมา มันก็อ้าปากยกแขน

ธรรมดาๆ แต่เมื่อวางทิ้งไว้ ก็ทิ้งอยู่นั่นแหละ ท�าอะไรไม่ได้ นี่เหมือนกับ

ร่างกายและใจของคนเรา เมื่อใจเราออกจากร่างไปแล้วก็เท่านั้นเอง ท�าอะไร

ไม่ได้ ค�าว่าอนัตตา คือหมดสภาพไป เอามาคิดดูเร่ืองความตาย ตายตาม

หลักอนัตตาตายยังไง ตายภายในคือตัวเราตายยังไง ตายภายนอกคือคนอื่น

ตายยังไง ตายในอดีตตายยังไง ในอนาคตตายยังไง ต้องคิดท้ังหมด น่ีคือปัญญา

มีค�าต่อไปว่า “สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ เราจะต้องพลัดพรากจาก

ของรักของชอบใจไป” คิดดูสิ สวดกันอยู่ท�าไมทุกวันๆ เหมือนหมูเหมือนหมาเล่า 

หลับหูหลับตาท�าไม นี่มันหลักปฏิบัติสวดอยู่ทุกวันนี้ เป็นหลักปัญญาทั้งนั้น 

แต่มันสวดเฉยๆ สวดไปจะมีความหมายอะไร ก็ต้องเอาเรื่องการพลัดพราก
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จากของรักมาคิด เมื่อพลัดพรากไปอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้น มันสุขหรือมันทุกข์ 

เราไม่มีปัญญาคิดเท่านั้นเอง คนเราเป็นกันขนาดนั้น มืดตึ๊ดตื๋อเลย หรือที่ว่า 

“ไม่มีอะไรเป็นของของเรา” “มีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล” 

เปิดอ่านดูสิ ลองแปลดูตามหลักต่างๆ นี่เป็นปัญญาทั้งนั้นเลย เรามีแต่ความรู้

ในต�าราสวดกัน แต่ปัญญาไม่มีสักนิดหนึ่ง เมื่อไม่มีปัญญาจะรู้จริงเห็นจริงใน

เรื่องอะไรได้

กิเลสไม่กลัวควำมรู้ แต่กลัวปัญญำเฉพำะตน

การปฏิบัตินี้มันน่าสับสนพอสมควร ควำมรู้จริงเห็นจริงนั้นเกิดจำกปัญญำ

เฉพำะตัว ไม่ใช่ว่ำเกิดจำกควำมรู้ มันต้องฝึกปัญญำขึ้นมำให้ดีก่อน ให้เกิด

ควำมรู้จริงเห็นจริงด้วยปัญญำของเรำเอง ไม่ใช่ว่ำยืมผู้อื่นมำรู้ เดี๋ยวนี้เรา

ยืมปัญญาผู้อื่นมารู้เฉยๆ ยืมจากต�ารามารู้ ต�าราว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าตาม

ต�าราไป น่ีมันรู้จากการยืม ต้องแยกให้เป็น คือให้รู้จากปัญญาเฉพาะตัวล้วนๆ 

ถ้ายืมธรรมะมารู้เฉยๆ มันจะได้เรื่องอะไร ของยืมก็เป็นของยืม ท�าอะไรไม่ได้ 
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ต้องของส่วนตัวสิ ส่ิงที่กิเลสตัณหาต่างๆ มันกลัวที่สุดคือกลัวอะไร? กลัวปัญญา

ของคนแต่ละคนนี่เอง กลัวมากๆ เลย แต่ไม่กลัวปัญญาในปริยัติ คนที่รู้มากๆ 

มีอะไรเกิดขึ้น? มีทิฏฐิมานะเกิดขึ้น ยิ่งรู้มากยิ่งดีด้วยซ�้าไป ปริยัติมันจะเสริม

กิเลสให้มันมากขึ้นเท่านั้นเอง มันจะเป็นเกราะก�าบังให้กิเลสได้เป็นอย่างดี 

ไม่ใช่ไปละ สิ่งท่ีกิเลสตัณหากลัวจริงๆ คือปัญญาของคน แต่ไม่กลัวความรู้

ของคน หลักภาวนาคือสร้างปัญญาขึ้นมาเพ่ือจะปราบกิเลสได้ ไม่ใช่ว่าเรา

ถูกมันปราบนะ นี่เข้าใจผิดทั้งนั้น

เรื่องการท�าสมาธิ หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันมีอะไรบ้าง ไม่สอน 

ให้ท�าไปเลย ไม่ว่าอะไรหรอก ไม่สอนก็แล้วกัน ไม่ได้สอนให้โง่ ในการภาวนาปฏิบัติ

มันต้องสอนเป็นคู่กัน สอนทั้งปัญญา สอนทั้งสมถะ เพราะก�าลังของสมาธิมัน

ไปหนุนปัญญา ปัญญาหนุนสมาธิกันอยู่ สอนสมาธิตัวเดียวได้ยังไง นั่นมัน

ปฏิบัติแบบดาบสฤๅษี ใครจะเอาสมาธิอย่างเดียวอยู่หลวงพ่อไม่เอาด้วย ยิ่งใคร

ท�าสมาธิหนัก หลวงพ่อยิ่งไม่เอา คือโมหะสมาธิมันปิดปัญญา ยิ่งหนักก็ยิ่งโง่ 

ถ้าใครแค่ขณิกะหรือแค่ตั้งใจมั่นก็ยังดี

ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำในธำตุ ๔

โยม: ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องอานาปานสติ แล้วท่านก็พูดถึงเรื่อง

การปฏิบัติ หลวงพ่อก็ทราบว่าท่านไม่เชื่อเรื่องอภินิหารอะไรทั้งหลาย แต่ท่าน

หลุดปากออกมาค�านึงว่า คนที่ท�าอานาปานสติจนช�านาญแล้ว ท�าเป็นประจ�า 

และท�าตามขั้นตอนตามพระไตรปิฎก ท่านบอกว่าเวลาละสังขารแล้ว ร่างกาย

จะไม่เน่าเปื่อย อยากจะเรียนถามว่าหลวงพ่อเคยได้ยินไหม? แล้วพวกลูกศิษย์

ของครูบาอาจารย์อีกท่านเขาบอกว่า ร่างกายของครูบาอาจารย์ท่านนั้นไม่เปื่อย

ไม่เน่า คือไม่ได้สนใจมากนัก แต่สงสัยว่าท�าไม เพราะว่าการบังคับการหายใจ?

หลวงพ่อ: หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าท�าไม สิ่งใดที่มันแตกต่ำงจำกของพระพุทธเจ้ำ

เรำไม่เอำ ไม่สนใจด้วย หลักภำวนำเป็นไปตำมไตรลักษณ์อยู่ ถ้ำมันแตกต่ำง

จำกนี้ไปไม่เอำ หลวงพ่อไม่สนใจ ไม่เอาทั้งนั้น



๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๑๓๓

โยม: หลวงพ่อคะ ลูกมีเรื่องถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ? หลวงพ่อนั่งดูเรื่อง

กฎแห่งกรรมได้ไหมคะ?

หลวงพ่อ: โอ๊ย ไม่ได้เลย หลวงพ่อเป็นชาวพุทธ ไม่เห็นอะไรเรื่องภายนอก 

เห็นส่วนตัวอย่างเดียว

โยม: มีเรื่องนิดหน่อย อยากจะให้นั่งดูว่ามันคืออะไร?

หลวงพ่อ: ไม่รู้ นั่งไม่เป็น

โยม: หลวงพ่อเจ้าคะ มีปัญหาจะเรียนถามเจ้าค่ะ อย่างโยมพยายามจะ

พิจารณา แต่มันไม่ไป มันมีแต่เกสา โลมา อยู่กับกายอย่างนี้ตลอด มันผิด

หรือเปล่าเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: มันไม่ได้ผิด แต่มันไม่ไปเฉยๆ คนใช้ปัญญำเป็นผู้มีนิสัยชอบ

จินตนำกำร เปรียบเทียบ วิจัยวิเครำะห์ ใคร่ครวญ เป็นคนที่รู้จักเหตุผล 

สำมำรถวิจำรณ์เหตุออกเป็นผลได้ วิจำรณ์ผลมำหำเหตุได้ ตัณหาเป็นเหตุ 

การเกิดเป็นภพชาติเป็นผล ต้องฝึกมาอย่างนี้ ควำมทุกข์ล�ำบำกล�ำบนทุกวันนี้

เป็นผล เกิดมำจำกอะไร? เกิดมำจำกเหตุคือควำมเกิด การใช้ปัญญามันต้อง

วางกว้างๆ เอาไว้ เอาเกสา โลมา เฉยๆ แค่นี้ท�าอะไรไม่ได้ ต้องพิจารณาไปอีก 

เกสาตัวเดียวไม่เที่ยงอย่างไร อนิจจังอย่างไร เป็นทุกข์อย่างไร อนัตตาอย่างไร 

นี่คือสูตรของมัน มันมีหลายสูตรนะ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตัวตะโจ

ตัวเดียวก็เหมือนกัน คือหนังอย่างเดียวไม่เท่ียงอย่างไร หนังอย่างเดียวเป็นทุกข์

อย่างไร หนังอย่างเดียวเป็นอนัตตาอย่างไร หนังอย่างเดียวเป็นสิ่งสกปรก

โสโครกอย่างไร หลักการพิจารณาทางปัญญานี้มันมีมาก

ตัวอย่างรูปกับนาม รูปอย่างเดียวคือธาตุ ๔ ที่รวมกันอยู่ มีดิน น�้า ลม ไฟ 

แปลว่ารูป ค�าว่านาม คือจิตที่มาอาศัยรูปน้ีอยู่ มันต้องแบ่งออก ต้องแบ่งออกว่ำ

รูปไม่ใช่จิต คนละเรื่องกัน รูปไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่รูป เวลำตำยไปนะ จิตไม่ตำย

ไปด้วย ค�ำว่ำตำยหมำยถึงจิตกับรูปแยกทำงกันเท่ำน้ันเอง ต้องพิจารณา

ความไม่เที่ยงของร่างกายทุกส่วน เมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วอย่างนี้ จะเกิด



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๓๔

อะไรขึ้นกับรูปที่มีอยู่? มันก็เน่า สามวัน สี่วัน ห้าวัน มันเน่ายังไงๆ ก็ต้อง

พิจารณาตามเหตุตามความเป็นจริง ฝึกปัญญำคิดตำมหลักควำมเป็นจริง 

สิ่งใดมีควำมเป็นจริงอย่ำงไร คิดเป็นจริงอย่ำงน้ัน จริงในอนิจจังจริงอย่ำงไร 

จริงในทุกขังจริงอย่ำงไร จริงในอนัตตำจริงอย่ำงไร ไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง แค่นี้ไม่พอ มันต้องกระจายให้หมดทุกอย่าง ร่างกายเราธาตุ ๔ 

มีอะไรบ้าง ธาตุน�้ามีอะไรบ้าง ธาตุลมมีอะไรบ้าง ธาตุดินมีอะไรบ้าง ธาตุไฟมี

อะไรบ้าง เหมือนกับรถคันหนึ่ง มันมีกี่ชนิดที่ต้องแจกแจงไป ลองรื้อรถออก

มาให้หมดดูสิ ทั้งล้อหน้าล้อหลัง อะไหล่ทุกส่วน รถแต่ละคันรื้อออกมาแล้ว

ไม่เหลือค�าว่ารถเลย ทุกอย่างเป็นชิ้นส่วนของรถเฉยๆ เขาเรียกว่าอะไหล่รถ

เท่านั้นเอง ไม่มีรถ แต่ถ้าเอามาประกอบกันแล้วเขาว่ารถ นี่ร่ำงกำยก็เหมือนกัน 

ถ้ำเรำแยกแยะออกทุกส่วนมำแล้ว คนไม่มี หมีก็ไม่มี ทิก (เห็บกวาง) ก็ไม่มี 

นั่นคือว่ำธำตุ เป็นอำกำรของธำตุเท่ำนั้นเอง ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ คือเป็นอนัตตา 

แยกให้เห็นจริงให้รู้จริง ให้ชัดด้วยปัญญา นี่คือการฝึกปัญญา

คันถธุระ วิปัสสนำธุระ

โยม: หลวงพ่อเจ้าคะ แต่ส่วนมากพอเวลาจิตสงบ เรามีปัญหาอย่างนี้ มันก็

แก้ปัญหาของมันเองได้ มันก็เกิดความรู้ขึ้นมาอีก ใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: มันแก้ได้ไหมล่ะปัญหาอันนั้น?

โยม: ส่วนมากจะได้นะคะ

หลวงพ่อ: ปัญหาอะไร?

โยม: ปัญหาเรื่องเงินเจ้าค่ะ

หลวงพ่อ: อันนั้นไม่เกี่ยว เรื่องเงินไม่เกี่ยว เป็นปัญหาของเรา ที่พูดกันอยู่คือ

ปัญหากิเลส เรื่องราคะ โทสะ โมหะ นี่ไม่พูด แต่มาพูดเรื่องเงิน คนละเรื่องกัน 

คือเรื่องสมาธิเราท�าอะไรก็ได้ มันมีผลหลายๆ อย่างเกิดขึ้นได้ นี่ก�าลังของสมาธิ

ตัวน้ีท�าผิดก็ได้ ถูกก็ได้ ตัวอย่างว่ามหาโจรท�าสมาธิได้ไหม? ท�าได้ทั้งน้ันแหละ 



๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๑๓๕

เพราะหลักการท�าสมาธิเป็นหลักสากลของโลก ไม่ได้ผูกขาดว่าการท�าสมาธิ

เป็นของพุทธ ท�าได้ทุกคนในโลกอันนี้ แม้คนไม่นับถือศาสนาพุทธเขาก็ท�าได้ 

หลักผูกขาดจริงๆ ของพระพุทธเจ้าคืออะไร? คือหลักวิปัสสนา นี่เป็นหลักผูกขาด

ตายตัวของพระพุทธเจ้า หลักสมาธิเอามาแฝงไว้เฉยๆ หลักใหญ่จริงๆ ของ

พระพุทธเจ้าคือหลักวิปัสสนา อ่านต�าราดูสิ

ข้อพึ่งปฏิบัติมีอยู่ ๒ อย่าง ๑) คันถธุระ หมายถึงการศึกษาในปริยัติ 

๒) วิปัสสนาธุระ หมายถึงการใช้ปัญญาคลี่คลาย น่ีธุระท้ังของคนของพระ คือ

ธุระในการศึกษา เมื่อศึกษามาแล้วก็เอาธุระอันนี้มาพิจารณาในหลักวิปัสสนา 

มีไหมว่าสมาธิธุระ ให้หาต�ารามาอ่านดูสิ ต�ารามีอยู่ท้ังหมด มันมีธุระ ๒ อย่าง

เท่านั้นเองที่คนเราท�ากันอยู่ ๑) การศึกษาธุระ ๒) ปัญญาธุระ ไม่มีสมาธิธุระ

แต่อย่างใด คือหลักใหญ่มีเท่านั้น คือ คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ นี่เราไปแฝง

อะไรมากมาย มันเลยยุ่งไปหมด



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๓๖

โยม: ท่านเจ้าคะ แต่ถ้าเราคิดมาก มันท�าให้ปวดสมองนะเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: ไม่ปวดหรอก ไม่มีทาง ไม่ปวด

โยม: เวลาเราท�าสมาธิจิตสงบ มันก็เบากายแล้วก็เบาจิต ความทุกข์ก็ไม่ค่อย

จะมี ยิ่งคิดมากมันไม่ปวดศีรษะหรือเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: คิดเรื่องอะไร? คิดมาก

โยม: ที่คิดมาก เอาปัญญาไปคิดเยอะๆ

หลวงพ่อ: คิดเรื่องอะไร?

โยม: คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ

หลวงพ่อ: ไม่เกี่ยว พอคิดก็คิดเรื่องอนิจจัง ไม่เที่ยง ไม่มีค�าว่าปวดหัวก็แล้วกัน 

ปัญญาที่พูดกันทุกวันคือคิดเรื่องไตรลักษณ์ ไม่ได้พูดเรื่องคิดทั่วไป การคิดเรื่อง

ธรรมะเป็นตัวช�าระท�าให้สมองเบา ไม่หนักหน่วง ไม่กอบโกย ถ้าคิดเพื่อเอาน้ี

มันหนัก ปวดหัวล่ะทีนี้ คนละเรื่องกันเลย การคิดในปัญญาคิดเพ่ือละ เพื่อวาง 

เพ่ือถอน ปัญญาในไตรลักษณ์ นี่เราไปคิดเรื่องเอา คนละเรื่องไปอีก มันก็

ปวดหัวสิ

โยม: หลวงพ่อเจ้าคะ คิดทีไรมันคิดเรื่องแต่จะเอาทุกที 

หลวงพ่อ: เรื่องปวดหัว (หลวงพ่อหัวเราะ) คิดส่งเสริมความโลภตัวเองให้

เกิดขึ้น ยิ่งคิดขยายไป มันยังยิ้มออกไปอีก ค้าขายที่ดินอย่างนี้ๆ ออกมา

อย่างนี้ๆ คิดแต่ละวันออกมา วันนี้เป็นหลายหมื่นหลายแสน คิดเอาลูกเดียว 

เร่ืองปวดหัว ปวดตรงไหน? ปวดตรงท่ีมันตัน ท่ีมันคิดไม่ออกนั่นแหละ ใช่ไหม 

มันตัน ก็ปวดหัวล่ะทีนี้ เป็นอย่างนั้นไปอีก ถ้ามันคิดโล่งๆ ไปก็ดี ดีขึ้น แต่คิด

ไปมันทางตัน ท�าไปแล้วใครจะมาซื้อของเรา เอาล่ะทีน้ี ยุ่งล่ะทีน้ี คือวางแผน

ทั้งหมดในการค้าขายที่ดิน วางก็จริงอยู่ แต่มันเป็นทางตันก็เลยปวดหัวขึ้นมา 

มันคนละเรื่องกัน อย่างนี้มันเป็นความคิดฆ่าตัวเอง



๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๑๓๗

โยม: หลวงพ่อเจ้าคะ ถ้าคิดแต่จะละ แล้วเราไม่เอาอะไรเลย อย่างนี้จะเอา

เงินที่ไหนมาท�าบุญล่ะเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: คิดผิดอีกแล้ว ค�าว่าคิดมันเรื่องหนึ่งนะ ค�าว่าเอามันอีกเรื่องหนึ่ง 

คนละเรื่องกันอีก คือต้องมีปัญญาในการเอา ไม่ใช่ว่าจะไปเอาทั้งหมดได้ยังไง 

ฉลาดในการเอา ท่ีว่า “ไม่มีอะไรเป็นของของเรา” คิดเป็นไหม? นี่ก็คิดไม่เป็น

อีกแหละ “มันต้องพลัดพรากจากของรักกันไป ไม่มีอะไรเป็นของของเรา” 

คิดเป็นไหม? ต้องคิดบ่อยๆ 

โยม: หลวงพ่อคะ ถ้าคิดอย่างนั้นบ่อยๆ ก็จิตสลดอยู่เรื่อยเลยนะเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: นั่นแหละ ต้องการอย่างน้ัน ให้มันสลดจนน�้าตาไหล ให้มันหนีออก

จากโลกได้ การภาวนาต้องภาวนาให้หนีออกจากโลก ไม่ใช่ว่าให้อยู่กับโลกอันนี้





๑๓๙

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑

อุบำยกำรฝึกขยำยปัญญำ

ให้น�าโน้ตธรรมะ “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ที่หลวงพ่อเขียนไว้มาเป็น

วิธีฝึกคิด นี่เป็นวิธีทวนกระแส กำรคิดอะไรก็ตำมให้คิดสองแง่สองมุม อย่ำคิด

มุมเดียว คิดเรื่องดีก็ต้องคิดเรื่องชั่ว คิดเรื่องถูกก็ต้องคิดเรื่องผิด คิดเรื่อง

ควำมรักก็ต้องคิดเรื่องควำมชัง ถ้ำคิดเรื่องเดียว มันไปหน้ำเดียว ใจมันไม่กลับ 

เอาโน้ตธรรมะนี้ไปแจกกัน หลวงพ่อเขียนไว้หลายข้อ ใครต้องการข้อไหนก็เอา

ข้อนั้นมาเป็นหลักในการคิดได้ หรือไม่จ�าเป็นต้องเอาตามโน้ตนี้หรอก ให้เรา

ดูใจตัวเราเองแต่ละวันๆ ว่ามีนิสัยชอบคิดเรื่องอะไร ส่วนมากมันจะคิดไปใน

เรื่องที่ชอบใจ คือคิดเพื่อได้ คิดเพื่อเอา คิดเพื่อสวย คิดเพื่องาม พูดง่ายๆ ว่า

คิดเพื่อให้ถูกใจตัวเองก็แล้วกัน นี่คนเราเป็นอย่างนั้น

คนเรำมักคิดในเรื่องกำรสร้ำงเหตุอย่ำงเดียว แต่ไม่คิดในเรื่องผลที่

จะตำมมำ กำรคิดต้องคิดสองแง่สองมุม คิดเรื่องเหตุแล้วก็ต้องคิดเรื่องผล 

หากเราคิดเรื่องสวยงาม ก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งคือเรื่องไม่สวยงาม การคิดเรื่อง

ความสวยงามคือคิดเร่ืองสุภะ ค�าว่าสุภะ แปลว่าสวยงาม มันงามอย่างไร

ก็มาคิดเร่ืองอสุภะเพื่อหักมุมกัน ลบเหลี่ยมกัน หักล้างกันให้ได้ การคิด
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เรื่องความสวยงามเป็นความคิดยั่วยุให้ใจเราเห่อเหิมไปในทางรักทางใคร่ 

มีความพอใจในทางกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆ จนลืมตัว ถ้าคิดในลักษณะนี้ก็ท�าให้

เกิดราคะตัณหาได้ง่ายๆ จึงต้องคิดเร่ืองอสุภะเข้าแทนที่เอาไว้ เป็นตัวหักมุมกัน 

เอำควำมคิดลบล้ำงควำมคิดกันเอง นี่คือกำรฝึกปัญญำ ถ้าฝึกปัญญาอย่างนี้

นานๆ เข้า ตัวนี้แหละจะกลำยเป็นวิปัสสนำ ปัญญำตัวนี้ไม่ได้เกิดจำกสมำธิ 

เกิดจำกควำมคิดลักษณะนี ้

โยม: หลวงพ่อคะ กรุณาขยายความค�าว่าปัญญารอบรู้

หลวงพ่อ: ที่มันขยายไม่ได้เพราะปกติเราไม่มีปัญญาเลย ขยายไปก็เหมือนกับ

คนตาบอดอ่านหนังสือ ก็ต้องฝึก ก.ไก่ ข.ไข่ ก่อน ขยายไปแล้วจะมีความหมายอะไร 

เหมือนกับคนตาบอดอ่านหนังสือ

โน้ตธรรมะที่เขียนให้นี้เป็นอุบายฝึกปัญญาหรือขยายปัญญา ให้ขยายด้วย

ตนเอง กำรขยำยปัญญำหรือกำรฝึกปัญญำอย่ำไปเลียนแบบใครคนใดคนหนึ่ง 

เพียงครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะแล้วท�าเลย จะให้ครูอาจารย์บอกทุกสิ่งทุกอย่าง

เหมือนกับเด็กมันไม่ได้ จะก้าวขาแต่ละข้างก็ต้องให้พ่อแม่จับก้าวขา ตัวเอง
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ก้าวเองไม่เป็นเลย เวลาพ่อแม่หยุดเราก็หยุดด้วย จะไปมีความหมายอะไร มันโง่

จนวันตาย การฝึกปัญญาในแนวความคิดมันไม่ได้ยากอะไร ถ้าให้ครูบาอาจารย์

อธิบายให้ฟังทั้งหมด มันก็จ�าเอาทั้งหมด ก็จะกลายเป็นปัญญาในสัญญาไป 

หาปัญญาตัวเองไม่มี คนเราสมัยน้ีหาปัญญาไม่มี มีแต่สัญญาเต็มตัวท้ังนั้น 

พูดธรรมะออกมาแต่ละประโยคๆ เป็นสัญญาท้ังนั้น หาปัญญาแฝงแทบจะ

ไม่มีเลย ปัญญาที่เป็นสัญญาตัวนี้จะท�าอะไรได้ นอกจากจะมาคุยโม้กันเล่น

เท่านั้นเอง การคุยเล่นก็คุยได้ แต่จะเอามาละกิเลสตัณหาไม่มีทางก็แล้วกัน 

ปัญญาท่ีเป็นสัญญานี้คุยกันได้ แต่จะมาท�าให้เกิดความแยบคายหายสงสัย

ในความเป็นจริงไม่มีทางก็แล้วกัน เป็นไปไม่ได้เลย นี่ปัญญาในสัญญาเป็น

อย่างนี้ แม้จะพูดธรรมะได้ถูกต้องทุกหมวดทุกหมู่ก็ตาม แต่ก็เท่านั้นแหละ 

แค่พูดได้ ถูกก็ถูกอยู่ แต่ไม่หายสงสัยอะไร คือเราต้องการเอาไปละ ให้ใจเกิด

การเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นเฉพาะตัว การสร้างปัญญาเฉพาะตัวข้ึนมา

อย่าไปเลียนแบบผู้อื่น ให้ท่านชี้แนะแนวทางหัวข้อเดียวก็พอแล้ว 

ตัวอย่างหลวงพ่อได้ยินแค่ค�าว่า “เกิด - ดับ” แล้วน�าไปคิด หลวงพ่อยัง

ท�าได้ ตีความหมายค�าว่าเกิด เกิดอย่างไร ค�าว่าดับ ดับอย่างไร ให้หลวงพ่อ

อธิบายให้ฟังก็อธิบายได้ แต่พวกเราโง่อยู่อย่างนี้ โง่เพราะจ�าค�าผู้อ่ืนมาพูดต่อ 

ถ้ำเรำต้องกำรปฏิบัติส่วนตัวให้ได้ประโยชน์มำกที่สุด ก็ต้องฝึกตัวเองให้

มำกที่สุด ถึงปัญญำเรำจะมีน้อยก็ยังมีคุณค่ำส�ำหรับตัวเรำ

คิดเรื่องควำมอยำก คิดเรื่องควำมไม่อยำก

ยกตัวอย่างหัวข้อมาสิ ข้อที่หนึ่งว่า “คิดเรื่องความอยาก คิดเรื่องที่ไม่อยาก” 

ตามปกติคนเราคิดเรื่องความอยากเป็นนิสัย คืออยากในสิ่งใดที่มีความพอใจ

มีความยินดี มันจะคิดในความอยากนั้นๆ ไปตลอด อยากในวัตถุสมบัติ 

อยากในรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ อยากรวย อยากได้ ส่วนมากคนเราเอา

ความอยากเป็นหลักในการคิด ถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่า สังขาร คือการปรุงแต่ง

ไปตามความอยากของตัวเอง ลักษณะความอยากนี้จะมีกับทุกๆ คนในโลกอันนี้ 
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ไม่ว่าคนๆ นั้นจะอยู่ในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นก็ตาม เพียงแต่อยากน้อย

อยากมากต่างกันเท่านั้นเอง ความอยากคือตัณหา

เรื่องความอยากทุกคนคิดกันได้คล่องแคล่วว่องไว เมื่อก่อนหลวงพ่อทูล

ก็คิดเก่งเหมือนกัน เมื่อเรำคิดอยำกอย่ำงไรก็ต้องเอำควำมคิดนั้นมำเป็นฐำน

ในกำรคิดเรื่องไม่อยำก เรื่องเดียวกันแต่มุมกลับกันเท่ำนั้นเอง เหมือนหน้ามือ

กับหลังมือ เรื่องเดียวกันทั้งหมด อย่างเรื่องรูปอย่างเดียว คิดมุมหนึ่งว่าสวย 

คิดอีกมุมหนึ่งว่าไม่สวยเท่านั้นเอง คือเรื่องรูปเหมือนกัน แต่คิดคนละมุมกัน 

เมื่อคิดเรื่องความอยากข้ึนมาแล้ว ให้ดูใจเราว่าเป็นยังไง ยิ่งคิดเรื่องความอยาก

มากเท่าไหร่ ยิ่งมีความต้องการมากขึ้น นี่คือเอาความคิดกรุยทางให้จิตใจเป็น

ไปตามความอยากของตัวเอง ความคิดจึงเป็นดาบสองคมได้

นี่ความอยาก หากมันกลายเป็นความโลภข้ึนมาก็ซวยอีก ความโลภเกิด

จากความอยากเป็นฐาน คิดอยากเกินขอบเขต อยากเกินความพอดี ก็เลย

กลายเป็นความโลภขึ้นมา อยากได้ในวัตถุสมบัติทั้งหลายทั้งปวง มันอยาก

เกินความพอดี มันจึงเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเอาเต็มที่

ก็แล้วกัน หามรุ่งหามค�่า เกิดความหลงต่างๆ ขึ้นมาอีก นี่คนเรามีความอยาก

จึงคิดไปตามสังขาร หลงไปตามสังขารการปรุงแต่งทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่

ที่ไหนก็ตาม สังขารการปรุงแต่งถือเป็นเรื่องอันดับหนึ่งของมนุษย์โลก มันจะ

ปรุงแต่งไปนานาประการ ปรุงแต่งเหมือนกันบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง แต่ให้

เรำรู้ตัวเองว่ำเรำปรุงแต่งไปเร่ืองอะไร นี่เป็นหลักใหญ่ เรำจะพยำยำมไม่ให้ 

กำรปรุงแต่งขยำยตัวออกไปได้ คือมุมกลับมันมี ให้ดูเรื่องที่เรำคิดก่อน 

เรำปรุงแต่งเรื่องอะไร เรำก็คิดหำทำงระงับเหตุเรื่องนั้น เรียกว่าหนามยอก

เอาหนามบ่ง ถ้าหนามปักเราท่ีไหน ก็เอาหนาม บ่งหนามทันที เราคิดปรุงแต่ง

เรื่องอะไร ก็พยายามหาความคิดสมมติหักล้างมัน นี่คือหลักปฏิบัติ

เหมือนกับนักมวย ต่างคนต่างมีก�าปั้นเท่ากัน มือเท่ากัน นี่มวยสากล

เขาชกกันยังไง คือใช้หมัดแลกหมัดเหมือนกัน อย่างมวยไทยก็เช่นเดียวกัน 

มีอาวุธครบถ้วนเหมือนกันทุกคน แต่คนไหนจะมีไหวพริบ มีเชาว์ดี มีอุบายดี 

มีก�าลังดีเท่านั้นแหละ นี่หากเรามีการฝึกมาดี มีความช�านาญดี อ่านทางมาดี 
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เมื่อคู่ต่อสู้ชกมาอย่างนี้ เราสามารถจะหลบอย่างนี้ ชกกลับไปอย่างนี้ ถ้าเรา

อ่านทางมวยเขาได้ เราจะชนะเขา นี่เหมือนกัน ทางมวยคืออะไร? คือทางมวย

ของกิเลสตัณหา ทางมวยของสังขารการปรุงแต่ง เมื่อสังขารคิดอย่างนี้ เราก็

ต้องคิดมุมนี้ ออกรับกันทันที

ด้วยเหตุนี้จึงมีอุบายในการชกมวยว่า ยกแรกให้ดูท่าทีของคู่ต่อสู้ก่อน 

เขาจะออกมาลักษณะอย่างไร ถ้าเรารู้ทางมวยของเขาแล้ว เราจะแก้เกมมวย

เขาได้ นี่ผู้มีปัญญาก็เหมือนกัน ที่กิเลสคิดปรุงแต่งหลอกลวงเราให้ลุ่มหลง

อยู่ทุกวันๆ มันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ ลักษณะอย่างนี้ให้ทุกคนดูตัวเอง 

มันไม่เหมือนกัน เราทุกคนมีความอยากเหมือนกัน แต่เป็นคนละอย่างกัน 

นี่คือให้แนวทางกว้างๆ ไว้ ความอยากของคนเรามีลักษณะ ๒ ประเภท คือ 

๑) อยากทางดี ๒) อยากทางไม่ดี ค�าว่าอยากทางดี อยากอย่างไร ค�าว่าอยาก

ทางไม่ดี อยากอย่างไร ต้องแยกให้เป็น 

ความอยากทางไม่ดีคืออะไร? คนที่รับผลแห่งเหตุที่ไม่ดีเป็นยังไง? คือ

คนกลุ่มนี้เขาจะไปสู่อบายภูมิ เม่ืออยากแล้วก็ท�าตามความอยากของตัวเอง 

ผลที่เกิดขึ้นคือมันจะไปสู่อบายภูมิ นรกบ้าง เปรตบ้าง อสุรกายบ้าง นี่คือผล
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แห่งความอยากในทางไม่ดี ส่วนผลของความอยากทางดีคืออะไรบ้าง? ก็จะไป

สู่ความสุข สวรรค์บ้าง พรหมโลกบ้าง นิพพานบ้าง น่ีคือลักษณะความอยากที่ดี

ความอยากทั้งสองอย่างนี้เราต้องเลือกเอา อยากทางไหนเป็นทางที่ดี 

อยากทางไหนเป็นทางที่ไม่ดี ไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมด แยกให้เป็น มันเป็นคู่ๆ กันอยู่ 

ถ้าใจเราอยากในเรื่องอะไร หาคู่จับเทียบกันทันที อย่าให้มันอยากอย่างเดียว 

ไม่ได้ ของทุกอย่างต้องมีคู่กันในโลกอันนี้ ขนาดสายไฟยังมีคู่สายบวกสายลบ 

ขนาดคนเราเดินยังมีขาซ้ายขาขวา ต้องสลับกันไปสลับกันมา เรื่องเป็นคู่ๆ นี้

ต้องตรึกตรองให้ดี หากความอยากเกิดข้ึนปุ๊บ เราจะเอาอะไรมาเป็นคู่ ต้องหา

ทางแก้ทันที นี่คือใช้ปัญญาหาวิธีแก้

เรื่องความอยากในวัตถุสมบัติมันอยากกันทุกคน แต่อยากมากอยากน้อย

ขนาดไหนมันอีกเร่ืองหนึ่ง ทุกคนมีความอยากความผูกพัน กำรภำวนำปฏิบัติ

เป็นอุบำยฝึกใจตัวเอง ใจเรำมีควำมคิด มีควำมเห็น มีควำมผูกพันในส่ิงใด 

มำแก้ไขในจุดน้ัน นี่อุบำยกำรแก้เกมกัน เอำชนะกันด้วยควำมคิดควำมเห็น

ของตัวเอง นี่คือหลักปฏิบัติ ต้องฝึกตัวเอง

อยู่กับหมู่เสือจนเคยชิน

สมัยพรรษาที่ ๒ หลวงพ่อเดินในป่าในเขา เจอผีสางนางไม้ต่างๆ ในช่วงนั้นอยู่

ที่ดงใหญ่ถ�้าผาดัก มีผี มีเสือ มีอะไรมากมาย ที่นี่มีเพื่อนๆ ไปกันก่อนแล้ว 

มีถ�้าที่เพื่อนเคยไปอยู่ ชื่อว่าถ�้าจันได อยู่ห่างจากหมู่คณะไปเกือบ ๓ กิโลเมตร 

เป็นถ�้าใหญ่ มีอาจารย์หวาทไปอยู่ก่อน ไปก็ให้เณรท�าแคร่ไว้พักผ่อน ไว้ภาวนา 

พอท�าแคร่เสร็จ ท่านภาวนาได้ไม่เกินสองคืน ถูกผีในถ�้าบังคับให้อยู่ไม่ได้ 

เกือบจะหนีไปตั้งแต่ตอนกลางคืน สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ เขาไม่ให้อยู่ ถ้าอยู่ต้อง

ท�าตามใจเขา ต้องถูกบังคับ ผีนี้เป็นผู้หญิง ตอนแรกท่านยังไม่พูดให้ฟังหรอก 

ท่านก็หนีจากถ�้ามา หาถ�้าอื่นอยู่
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พอจะถึงวันเข้าพรรษา หลวงพ่อก็ไป อาจารย์หวาทกับเณรเลยมากระซิบ

กันว่า “ดูสิ! ครูบาทูลมาแล้ว คนที่ว่าเก่งกล้าสามารถที่สุด เป็นคนไม่กลัวอะไร

ทั้งสิ้น ลองไปอยู่กับผีดูสิ จะเก่งขนาดไหน” ท่านเลยหาอุบายให้เราไปอยู่ถ�้าน้ัน 

ท่านว่า “ท่านทูล! ถ�้ามันดี๊ดีนะ ดีมากๆ แคร่ก็มี น�้าก็มี ผมเคยอยู่ ภาวนาดี๊ดี” 

เราก็ว่าดีเหมือนกัน ยังไม่เข้าใจว่าเขาหนีมาเพราะผีดุ ก็เลยไป เณรก็เอาบาตร

ไปส่งถึงถ�้า ก่อนกลับก็พูดว่า “ครูบาๆ อย่าหนีออกไปตอนกลางคืนเด้อ” 

คือไม่ให้วิ่งหนีตอนกลางคืน เราก็แปลกใจว่าท�าไมเณรสั่งไว้อย่างนี้ เราก็เฉยๆ 

อะไรจะเกิดขึ้นหนอ

เราจุดเทียนขึ้นในถ�้า แล้วก็ระวังตัว พอช่วงหัวค�่ามีพวกเสือร้องขึ้นมา 

เป็นครั้งแรกท่ีได้ยินเสียงเสือร้องในชีวิต ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย เสียงเสือร้อง

มันมีอ�านาจมาก ทั้งเสือเหลืองด้วย เสือใหญ่ด้วย ในคืนแรกท�าอะไรไม่ได้เลย 

เข้ามุ้ง มุ้งก็ห่างๆ มองเห็นคนได้ คืนแรกหลับไม่ได้เลย คืนที่สองก็มีเสียงร้อง

มากกว่าเก่าอีก จนเราภาวนาไม่ได้ พอดีได้ถามหมู่คณะว่า “เอ๊! เสือเข้ามาหา

ท�ายังไงดีหนอ? จะป้องกันเสือได้ยังไง?” เขาบอกว่า “ไม่ยากหรอก จะกันเสือ

ก็ก่อไฟในถ�้าสิ เสือมันก็กลัว ไม่มาหรอก เมื่อมันเห็นไฟในถ�้า มันก็หนีไปเอง” 

เราจึงหาฟืนแห้งๆ มาก่อไฟ แล้วก็เดินจงกรมในช่วงนั้น พอเพลียก็นอนหลับไป

งีบหนึ่ง แต่พอตื่นขึ้นมาไฟมันก็ดับไปแล้ว อยู่ในถ�้านี่มืดไปเลย แล้วก็ลุกขึ้นมา

จะไปก่อไฟ พอดีเห็นเสือขนาดใหญ่น่ังอยู่ข้างๆ มันมานั่งกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่

ก็ไม่รู้ ท�าให้คิดได้ว่า “เอ๊! นี่ถ้าเราท�ากรรมไม่ดีไว้ มันคงคาบเราไปกินแล้ว” 

พอเสือมันย้ายไปนั่งข้างๆ เราก็เข้ามาในมุ้ง “ตายๆ” ต่อมาก็ลองตีไม้ไล่ให้

เสือหนีไป แล้วก่อไฟขึ้นมาใหม่ คืนนั้นก็ไม่ได้นอนเลย นี่เรากลัวเหมือนกัน

เช้ามาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่า “มันเป็นยังไง? ยิ่งก่อไฟมันยิ่งมา” พอดี

นายพรานเขามา “เป็นยังไงครูบา? เห็นก่อไฟ ก่อไฟได้ยังไง! ก่อไฟไม่ได้ เสือมัน

ยิ่งมา มันนึกว่านายพรานไปนอนในป่า มันจะมาคอยกินหมาของนายพราน 

ไม่ได้เด็ดขาด! ต่อไปไม่ได้” นี่พระกรรมฐานบอกกันแบบสุ่มๆ เดาๆ บอกให้

ก่อไฟขึ้นมา เดี๋ยวเสือก็มาหาตัวเอง
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เมื่ออยู่ใกล้เสือชุกชุม การภาวนาเราฝึกปัญญาไม่ได้เลย กลัวจนใจหดตัว 

ก็เลยท�าสมาธิเอา ยังไงก็ตายกับสมาธิดีกว่า ปัญญาไม่ได้คิดอะไรช่วงน้ัน 

นึกค�าบริกรรมท�าสมาธิไปเรื่อยๆ หลวงพ่อเองเข้าสมาธิง่ายอยู่แล้ว เข้าไป

เรื่อยๆ ถ้าเสือมากัดคอเราเมื่อไหร่ ก็คิดว่าเราจะไปดีทันที นี่คือเหตุผล

พอท�าไประยะหน่ึง ผ่านไปยังไม่ถึงเดือน จิตมันลงสู่ความสงบอันลึก

แสนลึกจริงๆ ลึกจนหายใจไม่ได้ มันหยาบไปหมด นึกค�าบริกรรม “พุทโธ” 

ก็ไม่ได้ มันหยาบไปหมด จะท�ายังไงดี ดูสิท�าอานาปานสติจะเป็นยังไง ไม่ได้

เช่นเดียวกัน ลมหายใจหยาบ นึกอะไรทั้งหมดหยาบทั้งหมด ก็เลยไม่จ�าเป็น

ต้องนึกอะไรทั้งสิ้น คือไม่ต้องนึกเรื่องการหายใจ หายใจก็ตาม ไม่หายใจก็ตาม 

ไม่สนใจ คือปล่อยไปตามเร่ือง ช่วงนั้นพอมันลึกต่อไปอีก มันท�าอะไรไม่ได้เลย 

คือเหมือนกับมือเรามันหายไปเลย นั่งอยู่นั่นแหละ ในความรู้สึกมันรู้ชัด รู้อยู่

แต่หายใจไม่ได้ ก็มาพิจารณาดูว่าการภาวนาเรานี้ถูกไหม? นี่มันไม่ถูก จะหา

วิธีออกจากที่เป็นอยู่นี้ก็ออกไม่ได้ หาคนช่วยแก้ไขปัญหาให้เราก็ไม่มี ช่วงนี้ 

ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนจะแก้ปัญหาให้เราเลย ก็มาคิดว่าจะออกได้ยังไง 

คือเราไม่พอใจกับสิ่งเหล่าน้ี มันสงบมากเกินไป หากครูบาอาจารย์องค์อื่นสอน

จะสอนยิ่งกว่านี้ สอนให้ยิ่งสงบมากกว่านี้ ความสงบกว่านี้คืออะไรเกิดขึ้น? คือ

จะเข้าฌาน เรียกว่าอรูปฌาน ถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วหมดสิทธิ์ทันที ชีวิตทั้งชีวิต

ทิ้งไปเลย มันจะไม่ออกมาหาตัวปัญญาได้เลย คือสงบเต็มที่แล้ว แต่เราไม่

ยินดีกับสมาธิสงบตัวนี้ คิดอยู่ว่าจะหาทางออกได้อย่างไร

จนมานึกวิธีได้อย่างหนึ่ง คือเอาหนังสือมาอ่าน เอาหนังสือปาฏิโมกข์

มาอ่าน ทีแรกไม่อยากอ่าน แต่ก็นึกในใจให้อ่าน ต่อมาก็พออ่านได้ วันต่อๆ มา

จึงอ่านออกเสียงได้ อ่านหนังสือได้มากขึ้นๆ จิตจึงคลายออก ต่อมาไม่เกิน

เจ็ดวันก็เป็นปกติได้ นี่เป็นอุบายวิธีเฉพาะตัวเพื่อถอนจากสมาธิ จากนั้นจึง

หยุดท�าสมาธิ เพราะท�าไปแล้วปัญญามันจะหมดไปทันที นี่ในปีนั้น
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ผีสำงนำงไม้

ส่วนเรื่องผีดุ คืนหนึ่งเรานั่งภาวนาเป็นปกติอยู่ ก็ฟังเสียงในถ�้ามันดัง เสียงดัง

พรึ่บขึ้นมา เหมือนกับถ�้าจะหัก พอมองดูแล้วมีความสว่างเกิดขึ้นท้ังหมด แล้วก็

เหมือนกับมีประตูเหล็ก ประตูเลื่อนไหลเข้าหากัน คราวน้ีมืดเลย ข้างนอกก็มืด 

ข้างในมืดพอสมควร ไฟสลัวๆ ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างนอก เขาพูดว่า “อาจารย์ๆ 

เปิดประตูให้หน่อย” เราฟังเสียงเป็นเสียงผู้หญิง เลยว่า “โยมอย่าเข้ามานะ! 

ไม่ได้นะ อาตมาอยู่องค์เดียว” แต่เขาจะเข้ามาให้ได้ “เปิดประตูให้หน่อย” 

เราก็ว่า “ไม่ได้!” เถียงกันอยู่นั่นแหละ นี่อ�านาจของผีมันท�าอย่างน้ันได้ นางก็

เปิดประตูเข้ามาเอง ผู้หญิงคนนั้นไม่ธรรมดา แต่งตัวหยดย้อยเหลือเกิน เราก็

นั่งสมาธิอยู่นี่ นางเข้ามากอดเราด้านหลัง เราก็ดิ้น แต่ยิ่งดิ้นเท่าไหร่นางก็ยิ่ง

กอดแน่นข้ึน จะท�ายังไงดี ต่อมามันเรียกเราว่าหลวงพี่ซะแล้ว ไม่เรียกอาจารย์ 

บอกว่า “เห็นหลวงพี่มานานแล้ว อยากได้เป็นสามี เป็นหม้ายมาหลายปีแล้ว 

อยากได้ผัว” นี่ผียังอยากได้ผัวเลย ไม่ใช่ธรรมดา นางว่า “ชอบหลวงพี่มากเลย 

แต่งงานกันไหม?” เราจะมีเมียผีได้ยังไง เราก็ต้องตายจึงไปอยู่กับเขาได้ ก็คิด

ว่าท�ายังไงดี จึงออกตัวไปว่า “เอาอย่างนี้ดีกว่านะ คืออาตมาตั้งใจมาปฏิบัติ 

ตั้งใจมาจ�าพรรษาที่นี่ ยังไงออกพรรษาก่อนค่อยว่ากัน” นางก็บอกให้รับค�า 

“สัญญานะๆ” เราบอกไปว่า “ออกพรรษาแล้วค่อยว่ากัน” นางจึงปล่อย 

ขณะที่ปล่อยนั้น หลวงพ่อก็เอามีดที่มีอยู่มาท�าให้มันกลัว เอามีดมาขูดเตียง 

มาลากเตียง จนเตียงล้มจริงๆ ด้วย นี่ผีดุมาก เราตั้งใจอธิษฐานใหม่ รีบเร่ง

ภาวนาปฏิบัติใหม่ให้มากขึ้นๆ เอาไปเอามาผีก็สู้เราไม่ได้ บางทีเป็นรูปลิง

มาก็มี เป็นผีกองกอยมาก็มี จะมากัดเราให้ได้ เอาให้ตายทันที แต่ว่าไม่ได้ 

เพราะอ�านาจจิตเรามีอยู่ เราก็เร่งภาวนาปฏิบัติให้มากขึ้น มีก�าลังใจมากขึ้น 

ต่อสู้กันในพรรษา เราก็เอาชนะกันได้ นี่เรื่องผีสางนางไม้

บางวันมีเสือมาตอนกลางคืน เป็นขนาดว่ามันนั่งอยู่บนเหนือหัวเรา 

เสือหายใจเหมือนกับแมว แต่เสียงใหญ่กว่าเท่านั้นเอง เวลามันหลับหายใจ

เหมือนกับแมว เราต้องนั่งฟังเสียงลมหายใจเสือ ตอนสว่างจะออกบิณฑบาต
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ก็ไม่ได้ ต้องตะโกนด่ามัน ไล่มันไป “รีบไป! ไปหาอยู่หานอน อย่าอยู่ท่ีน่ี 

พระจะไปบิณฑบาต” ต้องไล่กันขนาดนั้นบางที มันไม่หนี คือเสือมันมองเราอยู่ 

ต่อมานานๆ เข้า เสือต่างๆ มันออกมา ถ้ามันไม่คุ้นเคยกัน เราคงจะกลัว แต่นี่

มันคุ้นเคยกันแล้ว วันไหนเสือไม่มา ก็เหมือนกับว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง 

จนสามารถคิดได้ว่า ถ้าเสือมาเราจะหนีไหม? ไม่หนีก็แล้วกัน อยู่กันอย่างนี้ 

คือเราสวดแผ่เมตตาอยู่ตลอด ถ้ากรรมเราไม่ถึงฆาต เสือก็ท�าอะไรไม่ได้

ต่อมาถึงเวลาออกพรรษาแล้ว ก็มีเสือตัวหนึ่งอยู่แถวอ�าเภอน�้าโสม 

เป็นเสือตัวใหญ่กินคน เห็นคนไม่ได้ ผู้หญิงก็ตาม ผู้ชายก็ตาม มันกินหมด 

ไม่รู้ว่าก่ีคนแล้วตายเพราะเสือตัวน้ี เสือตัวน้ีจะมาอยู่ที่ถ�้าผาดักที่หลวงพ่อ

อยู่ปีละครั้ง ในวันนั้นพวกนายพรานเขามาหายิงเนื้อยิงวัวกระทิง เขาไปเจอ

รอยเสือตัวนี้พอดี จึงรีบมาบอกหลวงพ่อว่า “ครูบา! กลับๆ เสือตัวนี้มาแล้ว 

ถ้ามานี่มากินคน เสือตัวน้ีไม่ไหวไม่สู้ ที่ครูบาอยู่เสือจะมาเล่นทุกครั้ง ทุกปีต้อง

มาที่นี่” เพราะท่ีหลวงพ่ออยู่มันเป็นดานทรายใหญ่ มีเน้ือที่เป็นไร่ๆ พื้นอ่อนนุ่ม

เหลือเกิน เสือจะมาเล่นท่ีนี่ มันจะมาวิ่งเล่นกัน มาร้องตะโกนกันที่นี่ ทุกปีเป็น

อย่างนี้ พอดีหลวงพ่ออยู่ในดานทราย เขามาบอกให้หลวงพ่อหนีไปจากที่นั่น 

หลวงพ่อก็ไม่ยอมหนี ตายก็ตาย

ตอนเขาเตือนเป็นช่วงกลางวันที่ยังมีแสงอยู่ แล้วเขาก็หนีไป เราก็ว่า

จะไม่หนี ยอมตายอย่างเดียว ตอนนั้นเราก็นึกว่าจะไม่กลัว แต่พอตกกลางคืน

ความรู้สึกมันเปลี่ยนไป รู้สึกหวิวๆ เหมือนกัน เราเคยฟังค�าผู้เฒ่าโบราณบอกว่า 

“ถ้าเสือใหญ่ไปทิศไหน มันจะมีลมไปก่อน เขาว่าลางสังหรณ์ คือลมนี้” มีต่อว่า 

“ถ้าสัตว์ตัวใดจะตายเพราะเสือตัวนี้ ลมนี้จะไม่ปรากฏ จะไม่ได้กลิ่นเสือตัวนี้” 

คือลมเป็นลางบอก ถ้าเสือไปที่ไหน ลมตัวนี้มันจะเอากลิ่นเสือน�าหน้าไปก่อน 

ถ้าสัตว์ตัวใดจะตายเพราะเสือตัวนี้ จะไม่ได้กลิ่นเสือเลย แต่ถ้าสัตว์ใดจะ

ไม่ตายเพราะเสือตัวนี้ มันจะได้กลิ่นเสือและว่ิงหนีไปทันที ลมมันจะพัดไป

ตามปลายหญ้าต�่าๆ และก็เป็นจริงๆ ด้วยนะ เราก็คิดว่าไหนๆ ก็ถึงจุดนี้แล้ว 

เราจะไม่หนีไป เสือก็เสือ ถ้าเราหนีไป ก็เหมือนกับเราแพ้ตัวเอง เราบวชมา

พรรษา ๒ อายุเกือบ ๓๐ ปี ขอบูชาเอาเนื้อหนังมังสาท้ังหมดบูชาคุณพระพุทธ 
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บูชาคุณพระธรรม บูชาคุณพระสงฆ์ เมื่อเสือมากินก็ไม่มีปัญหาอะไร ตายก็ตาย 

ถ้ากรรมมีก็ตายไปเลย ถ้าเคยท�ากรรมกับเสือตัวนี้เอาไว้ 

เราเลยไปน่ังให้เสือกิน ดูสิเสือจะกินไหม คือทางขึ้นมาเป็นทางช่องเดียว 

เขาบอกว่าทางเสือขึ้นมาอยู่ช่องนี้ เราก็ไปนั่งกันท่าไว้เลย อยู่ตรงท่ีมันจะขึ้นมา

นั่นแหละ ถ้าขึ้นมาเห็นเราต้องคาบเรากินทันที ตายก็ตาย น่ีคือใจมันกล้าหาญ

ขนาดนั้น เราเชื่อในค�าสอนพระพุทธเจ้าที่ว่า “พระธรรมทั้งหลายย่อมรักษา

ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว” นี่คือเราเชื่อเต็มร้อยก็แล้วกัน ก็คิดว่า 

“นั่งไหนดีหนอ? ถ้าเราน่ังหันหน้าให้ทางที่เสือขึ้นมา หากเราลืมตาเห็นเสือ 

เราก็จะกลัวข้ึนมา นั่งใหม่ หันข้างใส่ดูสิ” จึงเปลี่ยนท่านั่งใหม่เป็นหันข้าง แต่ก็

คิดว่า “แบบน้ีเราก็จะช�าเลืองตาดูเสืออีกนั่นแหละ” สุดท้ายจึงเปลี่ยนเป็นน่ัง

หันหลังใส่ทางที่เสือจะข้ึนมา ก็ว่า “ในวันนี้คืนนี้ขอยอมตายเป็นวันสุดท้ายของ

ชีวิตแล้ว” จึงเร่งภาวนาปฏิบัติ เมื่อท�าถึงที่สิ้นสุดของสมาธิแล้ว ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมง 

ลืมเวลาไปเลย นาฬิกาก็ไม่มีอีก ก็ดูดาวเป็นนาฬิกา คิดว่ามันประมาณสี่ทุ่ม

ห้าทุ่มไปแล้ว เกือบเที่ยงคืนแล้วหนิ เสือก็ไม่เห็นมาเลย จึงเดินไปที่กระต๊อบ 

นั่งภาวนาอยู่ในกลดจนสว่าง
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พอเช้ามาก็ออกบิณฑบาต เดินไปดูว่าเสือมาจริงหรือเปล่า ไปดูจุดที่เรานั่ง 

โอ๊ย! ที่เรานั่งมันห่างจากรอยเท้าเสือไม่กี่เมตร ประมาณสองเมตรเท่านั้นเอง 

เสือก็ยืนดูเราอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่เห็น เพราะตอนน้ันจิตสงบไปแล้ว จึงเชื่อ

ตัวเองว่าเราจะไม่ตายเพราะเสือ จากนั้นมาจึงเกิดความกล้าหาญเต็มที่ เสือร้อง

ตรงไหนไปท่ีนั่น กลางคืนก็ไป มันร้องมาสิ เราจะไปตรงนั้น พอตื่นเช้ามา 

พวกนายพรานต่างๆ เขาก็รีบมา จะมาดูซากศพเรา เพราะคิดว่าถูกเสือเอาไปกิน

แล้ว น่ีเสือตัวนั้นมันข้ึนมาก็ไปกินควายที่บ้านใกล้ๆ กินเพ่ือพอประทังชีวิตเขา

กำรไปธุดงค์กรรมฐำน มันต้องเด็ดเดี่ยวกล้ำหำญและกล้ำตัดสินใจ 

ตำยก็ตำย ไปที่ไหนยอมตำยที่นั่น ไม่ว่ำอะไรเกิดขึ้นก็ตำม ถ้าถ�้าไหนมีผีมีสาง

ก็เหมือนกัน เราตั้งใจอธิษฐานไปเลย ขอตายที่นั่นก็แล้วกัน ถ้าไม่ท�าอย่างนั้น

มันจะวกวนกลัวผี ถ้าเราตั้งใจว่าให้ผีรักษาเรา หรือถ้าเขาจะฆ่าเราก็ให้ฆ่าซะ 

จะกินก็กินซะ อย่างนี้มันจะง่าย ถ้ากรรมเรามี ไม่ต้องกลัวกรรม คือเชื่อกรรม 

นี่คือการออกธุดงค์ไปในป่าในเขา แต่เราทุกคนยังกลัวผีอยู่ มันไม่กล้าท�า คือ

ความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมันยังไม่มี ขนาดความมืดแค่นี้ก็กลัวแล้ว ไม่ต้องมีผี

ก็กลัว คนเราแก้ปัญหาเรื่องความมืดยังไม่ได้ จะภาวนาได้อย่างไรเล่า มันยัง

ไกลเรื่องการภาวนา กำรภำวนำเป็นอุบำยฝึกกำรเชื่อกรรมตัวเอง กรรมใด

ถ้ำท�ำไปแล้ว อะไรก็แล้วแต่ เรำจะยอมตำย เรำต้องเชื่อกรรมเอำไว้ ดังค�าว่า 

“ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง ธรรมย่อมตามรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้

ตกไปในทางที่ชั่ว” เราเชื่อขนาดนั้น นี่การปฏิบัติ การธุดงค์กรรมฐานไปป่า

ไปเขา มันต้องเชื่อกรรม

นี่พวกเรายังไม่เชื่อกรรมขนาดนั้น ใจยังไม่เชื่อกรรม คือศรัทธาและปัญญา

ยังไม่สามารถเห็นกรรม ว่าเราท�ากรรมอะไรมาบ้าง เราก็เลยคิดกลัว ยังไม่ถึง

ขนาดขั้นเจอผีสางนางไม้นะ ขนาดความมืดเรายังกลัว ท�าไมความมืดแค่น้ีเรา

ยังกลัว อย่างท่ีหลวงปู่ตื้อว่าคนเรานั้นสู้หมาไม่ได้ หมาไปไหนไม่กลัวผี คนยัง

กลัวผีอยู่ หมาจึงดีกว่าคน นี่ส่วนหนึ่ง ให้เอาหมาเป็นอุบายธรรมะก็แล้วกัน
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ที่หลวงพ่อปฏิบัติมาในเบ้ืองต้น แต่ละปีๆ มีอุปสรรคทั้งนั้น แต่เราไม่ถอย 

คือตายก็ต้องตายลูกเดียว แต่ยังไม่เคยเห็นผีจริงๆ หรอก ตาเน้ือไม่เห็น 

แต่ตาในเห็น

คิดเรื่องที่ยินดี คิดเรื่องที่ไม่ยินดี

เวลาหลวงพ่อไปไหน ฝึกปฏิบัติภาวนาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน คือในช่วง

ท�าสมาธิก็ท�าไป ในช่วงการใช้ปัญญาก็ท�าไป แต่ส่วนใหญ่หลวงพ่อฝึกปัญญา 

คือปัญญำเรำมันแต่งได้ทุกสิ่งทุกอย่ำง เรื่องกำรท�ำสมำธิก็เหมือนกัน แต่งได้

ทุกสิ่งทุกอย่ำง อยำกให้สงบในช่วงไหนก็สงบได้ตำมที่เรำตั้งใจ อยำกคิดก็

คิดได้ตำมที่เรำตั้งใจ นี่เหมือนกับรถเราดี ถ้ารถเราดีแล้ว เราจะวิ่งก็เต็มที่ได้ 

เหยียบคันเร่งก็เต็มที่ได้ พออะไรเกิดขึ้นปั๊บ เราก็เบรกได้ทันที มันสมบูรณ์แบบ 

ส่วนมากพวกเราทั้งหลายมีแต่เบรกเต็มตัวนั่นแหละ วิ่งไม่เป็น รถไม่มีน�้ามัน 

อะไรหลายๆ อย่างนี้มันติดขัด คือลักษณะว่าเบรกอย่างเดียวไม่ยอมวิ่ง หรือ

วิ่งอย่างเดียวไม่ยอมเบรก นี่มันอันตราย การวิ่งรถต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 

การภาวนาก็เหมือนกัน การใช้ปัญญาพิจารณาเราต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 

ในช่วงไหนเราควรเร่งควรผ่อนเราก็ต้องรู้ นี่การภาวนาเป็นอย่างนั้น ทุกงาน

ต้องรู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา

ในโลกที่เรำอยู่ทุกวันนี้ อย่ำไปคิดอะไรมำกมำยเลย เรำอยู่เพื่อจะ

ไปเฉยๆ บัดนี้เรำมำสร้ำงบำรมี มำบ�ำเพ็ญบำรมีเท่ำนั้น ไม่หวังมำจะเอำ

อะไรกับโลกอันนี้ ถึงคนอื่นมำกมำยเขำเอำอะไรก็เรื่องของเขำ เรำไม่สนใจ 

เรำพอแล้ว ให้เรำสังเกตดูว่ำกำรยึดมั่นถือม่ันกับของส่ิงใดมันเป็นทุกข์

อะไรบ้ำง ในแต่ละวันๆ ใจเรำมีควำมผูกพันกับอะไรบ้ำง หลวงพ่อเขียน 

“อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” แต่ละวันๆ ให้เอามาพิจารณาสักหนึ่งข้อ

หรือสองข้อก็ได้ คือคิดสองด้านค้านกัน ให้มีทางบวกทางลบ ถ้าหากใจเรา

คิดอย่างนี้ มันมีทางแก้อย่างนี้ นี่ใจเราลอยตามกระแส ก็ต้องแก้โดยการคิด

ทวนกระแส ใช้ก�าลังต่อสู้กัน ปกติแล้วใจเราลอยตามกระแสโลกมายาวนาน 



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๕๒

ร้อยกัปพันกัลป์มาแล้ว ลองทวนกระแสดูบ้างสิ ถึงจะไม่สมบูรณ์แบบในชาตินี้ 

ก็ให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อไปยังภพหน้าชาติหน้าได้ นี่คือการฝึก

ปัญญาของเรา

การฝึกปัญญาหรือการปฏิบัติทั้งหมดนี้ มันเป็นที่มาของศาสนาพุทธเรา 

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้ คือสอนหลักสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ

เหมือนๆ กัน กลุ่มสาวกต่างๆ ที่เป็นพระอริยเจ้าก็เป็นหลักเดียวกัน จะเป็น

ภูมิธรรมพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ก็เป็นหลักเดียวกัน 

จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เป็นหลักเดียวกัน เพราะหมวดธรรมปฏิบัติ

เหมือนกัน การละกิเลสตัณหาก็ละเหมือนกันทั้งหมด นี่การภาวนาปฏิบัติ 

ถ้าฝึกปัญญาให้มีความเห็นชอบในชาตินี้แล้ว ธรรมะส่วนนี้มันจะไปเชื่อมโยง

กับธรรมะสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยได้ เพราะสอนเรื่องเดียวกัน

ไม่ใช่ว่าจะท�าสมาธิไปต่อสู้ ไม่ใช่อย่างนั้น นี่คนเข้าใจการท�าสมาธิผิด 

คืออ่านหนังสือไม่เข้าใจหรืออ่านไม่จบเล่มนั่นเอง เอาสมาธิอย่างเดียวตลอด 

มันช่วยไม่ได้ ไม่ถูกกับหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า ต้องฝึกใหม่ การท�าสมาธิ

ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท�าไม่ยากด้วย ถ้าคนมีปัญญาที่ดีมันง่าย ท�าวันไหนก็ได้ 

แต่ถ้าปัญญาไม่ฉลาดพอตัว ทุกอย่างติดขัดไปท้ังหมด ต้องฉลำดรอบรู้ในวิธี

กำรท�ำสมำธิ เมื่อมีปัญญำดีแล้ว มันจะรู้จักวิธีพลิกแพลงให้ใจสงบได้ง่ำยๆ 

เวลำนึกค�ำบริกรรมไปแล้วใจไม่สงบ มันจะมีวิธีของมันเอง แต่เป็นลักษณะ

ตัวใครตัวมัน ถึงบอกกันก็ไม่ได้ผล ต้องปัญญาใครปัญญามันในการพิจารณา

แก้ปัญหาเฉพาะตัว นี่การแก้ปัญหา หากใจเราไปข้องกับอะไรอยู่ เราก็แก้ได้ 

แต่อย่าอาศัยปัญญาผู้อื่นมากเกินไป ต้องฝึกความคิดเราให้มาก นี่วิธีคิดหักล้าง

ความอยาก

หัวข้อที่สอง “คิดเรื่องที่ยินดี คิดเรื่องที่ไม่ยินดี” สองอย่างนี้มันต่อกัน 

การคิดเรื่องที่ยินดีคือการคิดตามกระแส การคิดเรื่องท่ีไม่ยินดีเป็นการคิด

ทวนกระแส เร่ืองเดียวกันแต่เอามาคิดหักมุมลบกัน ค�าว่ายินดีค�าเดียวยินดี

เรื่องอะไร เป็นลักษณะพูดรวมๆ เอาไว้ ให้เราไปแจกแจงเอาเอง ดูใจเรำเอง

ว่ำเรำมีควำมยินดีกับส่ิงอะไร จำกนั้นก็เอำส่ิงน้ันมำคิดในควำมไม่ยินดี 
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คือมีควำมยินดีเป็นเหตุ ควำมไม่ยินดีเป็นผล นี่คือหักล้ำงกันทำงในกำรคิด 

ถ้าหากเกิดความยินดีขึ้นมาแล้ว ตัวยินดีจะท�าให้อะไรเกิดขึ้น? มันก็จะก่อให้

เป็นภพเป็นชาติ มีความผูกพันในสิ่งนั้นมากขึ้นๆ นี่ความผูกพันท้ังหมดจะ

ท�าให้ไปเกิดเป็นของสิ่งนั้นๆ ท่ีเรำมำเกิดทุกวันน้ีเพรำะควำมยินดี ควำมรัก 

ควำมผูกพัน จึงต้องเอำเรื่องท่ีไม่ยินดีมำสอนใจเรำว่ำ ถ้ำยินดีกับของสิ่งใด 

จะไปเกิดกับของสิ่งนั้น

นี่เอาปัญญามาหักลบกัน อย่าคิดเพียงมุมเดียว วันนี้ให้ทุกคนเอาไปคิด

ดูสิ เอาไปคิดแต่ละข้อๆ แต่ละมุมๆ ถ้าใจเราไปคิดอย่างนี้ การแก้เกมกันใน

การคิดจะแก้อย่างไร คือความคิดในเบื้องต้นทั้งหมดนั้นเป็นเหตุแล้ว ทุกคน

คิดเหมือนกันอย่างนี้ แต่ความคิดในเบื้องปลายเราจะคิดเป็นตัวแก้เกมกัน 

แก้เกมกิเลส เป็นตัวหักมุมกัน หนามยอกเอาหนามบ่ง แม้ว่าเบื้องต้นเป็น

หนามยอก ตัวสุดท้ายเอาหนามบ่ง คือไปฝึกความคิดมาหักล้างกัน นั่นคือฝึก

ปัญญาเรา ไม่ใช่ว่าเอาทางเดียวตลอด แพ้ทางมันตลอด เราต้องคิดแก้ปัญหา

ให้ได้ อย่ายอมเสียเปรียบอย่างเดียว เรายอมเสียเปรียบมันทั้งวันทั้งคืน เขาว่า

อย่างไรก็ไปอย่างนั้น มันต้องแก้เขา เราต้องฝึกปัญญาเสียใหม่

อุบำยในกำรท�ำสมำธิ

จากนี้ไปต่างคนต่างเหนื่อย หลวงพ่อก็เหนื่อยเหมือนกัน ท�าสมาธิกันสักพัก 

พักใจหน่อย คนฟังก็เหนื่อย แต่คนเทศน์เหนื่อยกว่า

ให้พวกเราฝึกใจให้อยู่ในความเป็นหนึ่ง สมาธิตั้งใจมั่น มี ๒ ประเภท 

๑) ตั้งใจม่ันอุบายแนวการใช้ปัญญา เป็นแนวความคิด ๒) ต้ังใจมั่นอุบาย

แนวการนึกค�าบริกรรม แต่ตอนนี้จะอธิบายเฉพาะอุบายการนึกค�าบริกรรม 

การท�าสมาธิมีหลายวิธี ในเบื้องต้นเราฟังเทศน์ฟังธรรม หรือท�าสมาธิต้ังใจม่ัน

ในการฟังธรรม แล้วใช้ปัญญาคิดพิจารณาไปด้วย แต่บัดนี้เราจะท�าสมาธิ

ตั้งใจมั่นด้วยการนึกค�าบริกรรม ให้มันเชื่อมโยงกันไป ใครจะมีความช�านาญ

ในการนึกลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ หรือจะมีค�าบริกรรมประสานเข้าไปก็ได้ 
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ก็เหมือนกับที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังทุกๆ ครั้ง เป็นหลักเดียวกัน กำรท�ำสมำธิ

ไม่มีหลักอะไรมำกมำย มีหลักเดียวคือหลักอยู่ในปัจจุบัน ไม่เหมือนกับ

ปัญญำ ปัญญำนั้นมันรอบโลกธำตุ แต่ท�าสมาธิมันท�าง่ายๆ คือไม่ให้ใจเรา

นึกถึงสิ่งในอดีตที่ผ่านไปแล้ว ไม่นึกถึงสิ่งในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ให้ระลึกถึง

อยู่ในปัจจุบันเด๋ียวนี้ อยู่ในขณะนี้ ง่ายๆ อย่างนี้แหละ ครูบาอาจารย์ท่าน

สอนกันง่ายๆ แต่ปัญญาเป็นของยาก มันต้องใช้อุบายหลายๆ อย่างสอนกัน 

แต่การท�าสมาธิเป็นเรื่องง่าย คือให้อยู่เฉยๆ เป็นคนไม่มีภาระอะไร อยู่ง่ายๆ 

ธรรมดาๆ เป็นคนไม่มีความคิด พูดง่ายๆ ว่าเป็นหัวหลักหัวตอ ให้ระลึกรู้อยู่

กับปัจจุบัน การท�าสมาธินั้นเป็นอุบายห้ามความคิดทุกประเภท ให้อยู่ปัจจุบัน 

อยู่เฉยๆ ใจว่างๆ เฉยๆ เหมือนกับเราอยู่คนเดียว ร่างกายเราอยู่ที่น่ี ใจเราอยู่

ที่นี่ อยู่ที่แห่งเดียวกัน สติเราก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกัน มีสติระลึกรู้อยู่ในลมหายใจ

ของตัวเองอยู่เสมอ นี่คือการพักใจ จากนี้ไปพากันท�าต่อไป

ต่างคนต่างท�า ตัวใครตัวมัน ถ้ามันเหนื่อยในการนั่ง เดินจงกรมก็ได้ 

เอาก�าลังแข้งก�าลังขา การเดินจงกรมเป็นอุบายการคลายเครียดทางร่างกาย

เท่านั้นเอง กายคนเราจะนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องสลับไป

สลับมา ให้ร่างกายเรามีความสุขความสบายพอสมควร หลักการภาวนาปฏิบัติ

ก็เหมือนเดิมนั่นแหละ การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นเพียงเรื่องอิริยาบถของ

ร่างกาย พยายามท�าสมาธิไป แต่อย่าท�านานนัก ห้าถึงสิบนาทีก็พอ ให้ฝึก

คิดบ่อยๆ ให้เกิดความช�านาญในการคิด ถ้าปล่อยให้นั่งนานๆ มันจะกลาย

เป็นนิสัย มันจะไม่คิด จะสงบไปเร่ือยๆ ถ้าคนมีนิสัยในทางการคิด นั่งสมาธิไป 

ภาวนาไป นึกค�าบริกรรมไป ประมาณสิบนาทีก็คิดได้ คือมันอยากคิดนั่นเอง 

ถ้าใจเราอยากคิดดีแล้ว ให้มันคิด อย่าไปดึงมันไว้

โยม: ตอนที่เราก�าลังคิด ให้เรารู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่หรือเปล่า?

หลวงพ่อ: ความคิดไม่ใช่ลมหายใจ ลมเป็นลม ลมเป็นสมถะ ความคิดไม่เกี่ยว

กับลม
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โยม: เราต้องรู้ตัวอยู่หรือเปล่าว่าก�าลังคิด?

หลวงพ่อ: เรารู้ตัวอยู่แล้วมันจึงคิดได้ เวลาเราคิดเรื่องอะไร เราต้องรู้ตัวว่า

เราก�าลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เหมือนกับการขับรถ ต้องรอบคอบหลายอย่างเวลา

ขับรถ การฝึกความคิดนี่ไม่ใช่ค�าบริกรรม ไม่ใช่ลมหายใจ ตั้งใจคิดในเรื่องที่

จะคิดก็เท่าน้ันเอง เหมือนกับเวลาเราเขียนหนังสือ เราคิดเรื่องลมหายใจไหม 

เราอยู่กับลมหายใจไหม ถ้าเขาท�าการงานต่างๆ เรื่องความคิดกับลมหายใจ

ไม่เกี่ยวกันหนิ คนละเรื่องกัน เหมือนกับเราท�าอาหารให้แขกกิน ต้องนึกถึง

ลมหายใจไหม ก็ท�างานไปสิ ลมหายใจเป็นเรื่องของสมถะ การคิดเป็นเรื่อง

ของปัญญา

หลวงพ่อ: (แบ่งน�้าร้อนให้ลูกศิษย์) เอ้า! นี่รับเศษ รับเศษปัญญานะนี่ ให้ปัญญา 

โยม: น�้าปัญญา

โยม ๒: ขอให้ลูกได้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนหลวงพ่อบ้างนะเจ้าคะ

หลวงพ่อ: พวกอนาถา อนาถาเขาไปหาขอ คนที่มีแล้วเขาไม่ขอหรอก 

โยม ๓: หลวงพ่อเจ้าคะ ปัญญาไม่มี ต้องขอเกาะจีวรหลวงพ่อไปก่อน

หลวงพ่อ: ไปฝึกคิด ท่ีได้แจก “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” เป็นวิธีฝึกคิด 

คิดมุมหนึ่งแล้วก็คิดอีกมุมหนึ่ง หลักการคิดตัวนี้คือหลักปัญญา ในเบื้องต้นคน

มีควำมคิดทุกคน ส�ำคัญอยู่ที่เบื้องหลัง ต้องมีกำรคิดแก้เกมกัน เป็นอุบำย

กำรฝึกปัญญำ ในเบื้องปลำยเรำจะคิดแก้อย่ำงไร 

โยม ๒: ถ้ามีปัญหา จะถามหลวงพ่อ

หลวงพ่อ: อย่าเพิ่งถาม คิดก่อน 

โยม ๒: จะไปถามเดือนหน้า

โยม: ไกลไปนะเจ้าคะ ต้องไปถามพรุ่งนี้





อุบำยฝึกคิดหักล้ำงกิเลส

ควำมคิดของคนเรำมี ๒ ลักษณะ ๑) คิดไปตำมกิเลสตัณหำควำมอยำก 

๒) คิดหำวิธีหักล้ำงกิเลส ความคิดหักล้างนี้ส�าคัญมาก ต้องหาให้ได้ ถ้าหาก

หาไม่ได้ก็แพ้กิเลสตลอด เมื่อเรำมีควำมคิดเกิดขึ้น เรำก็ต้องพิจำรณำดูว่ำ

ควำมคิดนี้มันคิดเรื่องอะไร มันปรุงแต่งเรื่องอะไร เรำจึงหำทำงแก้ไขได้ 

กำรแก้ล�ำคือหักล้ำงควำมคิดนี้ให้ได้ หักล้ำงควำมคิดน้ีให้ทัน เม่ือเราขึ้นเวที

ไปแล้ว คนนี้มันท�าให้เราอย่างน้ี มันเตะเราอย่างนี้ ก็ต้องอ่านทางมวยให้ดีว่า

เราจะแก้ทางเขายังไง จะได้โต้ตอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ให้เขาเตะเราอย่างเดียว 

ต้องเตะเขาให้ได้เหมือนกัน เวลาเขาชกมาอย่างนี้ เราก็ต้องหาวิธีชกคืนให้ได้ 

อย่าให้เขาชกเราฝ่ายเดียว ต้องหาวิธีลบล้างความคิดกันให้ได้ ความคิดหาวิธี

หักล้างนี้เป็นความคิดฝ่ายนิโรธ เป็นความคิดฝ่ายวิปัสสนา นี่คือสร้างปัญญา

ขึ้นมาให้เป็นไปในวิปัสสนา ถ้าเราคิดบ่อยๆ เข้า ความคิดตัวนี้มันจะเป็นนิโรธ

ดับทุกข์ อยู่ในอริยสัจ ๔

ที่หลวงพ่อเขียน “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ไว้นี้ มันคลุมหมด

ในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ความคิดส่วนแรก (แถวซ้ายมือ) 

๑๕๗

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑
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อยู่ในขอบข่ายของทุกข์กับสมุทัย ความคิดในส่วนที่สอง (แถวขวามือ) เป็น

ฝ่ายนิโรธกับมรรค หากรู้จักความคิดทั้งสองส่วนนี้ การภาวนาจะไม่ขัดข้อง

อะไรเลย ง่าย ไม่ต้องอะไรมากมาย ทั้งหมดอยู่ในนี้

อิทธิบำท ๔ ฝังใจในครั้งนั้น

ในพรรษาที่ ๒ หลวงพ่อไปภาวนาวิเวกอยู่ท่ียอดทอน อ�าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย ตอนเย็นวันหนึ่ง ขณะท�าความสะอาดศาลา ก�าลังเดินไป

กวาดตาดอยู่ พอดีมาเห็นมดด�ามันมุดดิน ก�าลังสร้างที่อยู่โดยคาบดินมากองๆ 

เอาไว้ เราก็มานั่งพิจารณาว่าท�าไมมดมันสามัคคีขนาดนี้ คือเวลาไปไหนเราจะ

เอาธรรมะตลอด เรามาเจอมดแล้ว เราก็จะเอาธรรมะจากมดให้ได้ เห็นอะไรก็

แล้วแต่เอาธรรมะให้ได้ นี่เห็นมดมันท�ารูอยู่ เราก็นั่งดูมันท�า มันคาบดินวางไว้

บนพื้น แล้วก็วิ่งลงไปในรูอีก คาบดินขึ้นมาอีกแล้ววางไว้ แล้วก็วิ่งลงไปอีก 

ทีนี้มีมดอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นมดที่ไม่ท�างาน กลุ่มนี้ไม่ท�าอะไรเลย เป็นลักษณะ

พวกดูแลหมู่ เรียกว่าเป็นฝ่ายควบคุมงานหรือคนดูแลงาน ถ้าเอาตามฆราวาส 

กลุ่มหนึ่งเป็นกรรมกรท�างาน อีกกลุ่มหนึ่งส่วนน้อยเป็นหัวหน้างาน เราก็ดูอยู่ 

คิดว่ามันไม่ท�างานเพราะเป็นหัวหน้างาน

พวกมดมันขยันดี วิ่งท�างานตลอด มันท�ารูเป็นที่อยู่อาศัยได้ นี่จะเอามด

มาเป็นธรรมะให้ได้ คือน้อมมาหาเราให้ได้ ถ้าเป็นคนภาวนาปฏิบัติ เราดีกว่า

มดไหม? ไม่ดีกว่ามดเท่าไหร่ เพราะอะไร? คือมันยังมีช่องว่างในการท�างานอยู่ 

แต่มดไม่มีช่องว่าง มันท�างานเอาจริงเอาจัง ไม่เห็นเหนื่อยล้าอะไร มันท�าอยู่

อย่างนั้น ไปคาบขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้ ลงไปคาบมาใหม่ก็มาวางไว้ มันท�าอะไร? 

มันท�าที่อยู่ให้ส�าเร็จ ท�าที่อยู่เพื่ออะไร? เพ่ือวิหารธรรม เป็นที่อยู่ของใจ 

มันขยันหมั่นเพียรในการท�างาน ถามตัวเองว่า เกิดมาเป็นพระกรรมฐานสู้มด

ได้ไหม นี่เราหาอุบายธรรมะจากมด เรายังแพ้มด มดยังชนะเราได้ ต่อไปเราจะ

เอามดเป็นครูเราได้ไหม? ได้ ก็ตั้งใจใหม่ บอกตัวเองว่า เดี๋ยวนี้เราเกียจคร้านนะ 

บางวันบางเวลาก็นั่งเฉยๆ มดพวกนี้มันขยันหมั่นเพียรเหลือเกิน แต่ถ้าเรา
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มีความหมั่นเพียรในการฝึกสติปัญญา หรือมีความเพียรหลายๆ อย่างช่วยกัน 

งานทุกอย่างจะส�าเร็จได้เร็วขึ้น น่ีเราเอามดมาเป็นอุบายธรรม เห็นอะไรที่ไหน

เป็นธรรมะที่นั่น

ในช่วงเดียวกันนั้น ขณะที่นั่งยองๆ อยู่ มือก�าลังจับด้ามไม้กวาดอยู่ 

ก็ภาวนาใช้ปัญญาพิจารณาไป ก�าลังสอนตัวเองเกี่ยวกับมดอยู่ นั่งวูบเดียว

เท่านั้นเอง มันมีความรู้เป็นธรรมะเกิดข้ึน มีความรู้เกิดขึ้นว่า “ให้หนักแน่นใน

อิทธิบาท ๔” ก็มานึกว่าอิทธิบาท ๔ มีอะไรบ้าง แต่นึกไม่ได้เลย ทั้งที่แต่ก่อน

เราเคยเทศน์สอนคนมามากเรื่องอิทธิบาท ๔ ชอบมากด้วย เพราะอิทธิบาท ๔ 

มันชัดเจนมากเร่ืองปัญญา แต่ก็นึกไม่ออกอยู่น่ันแหละ เอาไปเอามาน่ังนึก

จนเหนื่อย เลยขึ้นมาบนศาลา คิดจะดูหนังสือ หนังสือนวโกวาทก็มีเต็มอยู่ 

แต่มาคิดดูว่าการดูหนังสือมันจะดีหรือไม่ มันจะโง่หรือไม่ เวลารู้มันรู้ได้ 

แต่ตัวจริงของปริยัติท�าไมไม่รู้จัก ถ้าเราดูต�าราก็รู้ได้ แต่รู้ไปแล้วมันจะโง่

หรือฉลาด ก็เลยหาวิธี “เอ๊! เราหยุดตรงนี้ไหม ไม่ต้องดู เวลามันเกิดมันเกิดได้ 

ให้แก้ไขปัญหามันก็ต้องรู้ได้”
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ในเวลาน้ันยืนอยู่หน้าตู้หนังสือ อยากอ่านหนังสือมากๆ มันสงสัยเรื่อง

อิทธิบาท ๔ ใจอยากอ่านต�าราเพื่อจะได้หายสงสัย มันหนักอกตัวเองมากเลย

ในขณะนั้น เหมือนกับว่ามีความขัดข้องหลายๆ อย่าง ก็คิดว่า “ถ้าอ่านมาแล้ว 

มันต้องรู้ ถ้ารู้มันจะมีอะไรเกิดขึ้น? โง่ มีแต่โง่ลูกเดียว ไม่มีความฉลาด” ก็เลย

หนีไปเดินทางจงกรม พยายามเดินคิดแก้ไขปัญหา หาว่าท�ายังไงจะให้รู้เรื่อง

อิทธิบาท ๔ ได้ ต�าราไม่เอา เดินจงกรมกลับไปกลับมา ในธรรมะกลุ่มหมวด ๔ นี้ 

คิดหาทุกหมวด อ่านได้จ�าได้ทุกหมวด อริยสัจ ๔ นี่จ�าได้ อคติ ๔ นี่จ�าได้ 

ยกเว้นหมวดอิทธิบาท ๔ จ�าไม่ได้เลย มืดเลย นี่หมดไปหนึ่งวันโดยที่ไม่รู้ตัว 

วันที่สองก็อีก เดินจงกรมบ้าง น่ังภาวนาบ้าง หาอิทธิบาท ๔ อยู่ ให้มันออกมา 

มันก็ไม่ออก 

พอในวันท่ีสาม ตอนบ่ายๆ ก�าลังเดินจงกรมอยู่ เดินไปเดินมา ในช่วงนั้น

จึงคิดทอดธุระ ทอดอาลัย “เอาล่ะ ในเมื่อไม่รู้ ก็อย่ารู้เลย ปล่อยทิ้งไป มันจะ

รู้เองล่ะ” เลยเดินจงกรมหาธรรมะหมวดอื่นมาพิจารณา หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง 

วูบเดียวมันรู้ขึ้นมาว่าอิทธิบาท ๔ คืออะไร แปลให้พร้อมเลย จากนั้นมามันรู้

ว่าธรรมะส่วนตัวที่ปฏิบัติมามีนิสัยเกี่ยวโยงกับอิทธิบาท ๔ พอรู้หมวดธรรมนี้

หมวดเดียว สามารถโยงไปสู่หมวดอื่นได้ทุกข้อ มันรู้ค�าแปลทั้งหมด เหมือนกับ

ตอนที่หลวงพ่อได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อบุญมาครั้งแรกเรื่องการเกิดดับ มันวูบไป

ทีเดียว มันรู้หมดเห็นหมดว่าเกิดคืออะไร ดับคืออะไร เกิดภายนอกเกิดอย่างไร 

เกิดภายในเกิดอย่างไร เวลาสัตว์เกิดมันเกิดอย่างไร สิ่งต่างๆ ต้นไม้ภูเขาต่างๆ 

เกิดอย่างไร มันรู้หมด เวลาดับมันดับอย่างไร มันรู้หมด ในขณะนั้นก็เหมือนกัน 

ความรู้เรื่องอิทธิบาท ๔ เกิดขึ้น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มันรู้หมด รู้ชัดเจน

แจ่มแจ้งด้วย ไม่ใช่รู้ตามต�ารา มีความแจ่มแจ้งและแยบคายไปหมดทุกข้อ 

จากนั้นก็น�ามาพิจารณาเป็นข้อๆ ไป 

ค�าว่าฉันทะ แปลว่าความพอใจ ความพอใจค�าเดียวน้ี หากเป็นทางธรรม

มันจะเข้าสู่นิโรธ ความพอใจนี้ต้องแยกเป็น ๒ ทาง ๑) พอใจในการท�าช่ัว 

เป็นความพอใจทางฝ่ายต�่า ในทางไม่เป็นธรรม เป็นฝ่ายโลก ๒) พอใจในธรรม 
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ยินดีในธรรม ค�าว่า “ธัมมะกาโม ภะวัง โหติ ผู้มีความยินดีพอใจในธรรม จะน�า

ไปสู่ความเจริญ” นี่คือความพอใจฝ่ายธรรม

ในทางโลก สิ่งใดเป็นไปในทางสุจริต เป็นธรรมไหม? เป็นธรรมเช่นเดียวกัน 

สิ่งใดก็ตามที่เราท�าไปแล้วเป็นกุศลมันเป็นธรรมทั้งนั้น แต่เป็นธรรมฝ่ายโลก 

เป็นธรรมฝ่ายกามาวจรกุศล คือพอใจในทางที่ดี นี่เราพอใจในการเดินจงกรมไหม 

พอใจในการน่ังสมาธิไหม พอใจในการภาวนาต่างๆ ไหม งานต่างๆ ในศาสนาพุทธ 

เราพอใจที่จะพ้นทุกข์ไหม ยินดีหรือเปล่า ฉันทะตัวเดียวนี้คลุมทั้งหมด ไม่ว่ำ

งำนทำงโลกหรือทำงธรรม ทำงโลกก็เป็นกุศลธรรมอย่ำงหนึ่ง เราพอใจใน

การให้ทานไหม เราพอใจในการรักษาศีลไหม พอใจในการภาวนาปฏิบัติไหม 

พูดง่ายๆ ว่าเราพอใจในการท�าคุณงามความดีทุกประเภทไหม มันคลุมหมดเลย 

นี่ความพอใจในทางดี ส่วนทางชั่วไม่นับ มันเป็นฝ่ายตัณหากิเลส นี่คือฉันทะ

ควำมพอใจมันเป็นฐำนในกำรปฏิบัติทั้งหมดเลย พอรู้ตัวนี้ข้ึนมามันเกิด

ความปีติพอใจ ใจมันเบาไปหมดเลย

ค�าว่าวิริยะ แปลว่าความเพียร ความเพียรก็มี ๒ ลักษณะ ความเพียรของ

คนพาลเป็นอย่างไร ความเพียรของนักปราชญ์บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องแยกกัน

ออกมา ถ้าเป็นนักปราชญ์ เขาเพียรพยายามท�าในทางที่ดี คิดทางที่ดี ถ้าเป็น

คนพาล เขาเพียรท�าในทางที่ชั่ว คิดทางที่ชั่ว น่ันคือฝ่ายตัณหา ฝ่ายกิเลส 

มันจะน้อมนึกคิดไปแต่สิ่งต�่าๆ ทั้งนั้น ไม่ว่า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่

ชอบใจทั้งหมด มันเป็นฝ่ายสังขาร ในหนังสือก็บอกไว้แล้วเรื่องฝ่ายปัญญา

กับฝ่ายสังขาร เราต้องรู้ว่าความเพียรฝ่ายสังขารเป็นอย่างไร ความเพียร

ฝ่ายปัญญาเป็นอย่างไร ต้องแยกออกมา

ค�าว่าความเพียรมีความหมายแค่ไหนอย่างไร? ส่วนมากคนเข้าใจไปว่า 

ไปรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน แล้วนึกค�าบริกรรมหลับหูหลับตา น่ันเป็นความเพียร

หรือเปล่า? มันเป็นรูปแบบของความเพียรเฉยๆ เป็นพิธีกรรมของความเพียร

เท่านั้น แต่ความเพียรจริงๆ ไม่ได้มีแค่นั้น มันอยู่ได้ทั่วไป ไม่จ�ากัดว่าต้องท�า

ตามรูปแบบนั้นทุกครั้ง เราอยู่ที่ไหนก็ท�าได้ ความเพียรหมายถึงอะไร? หมายถึง

สติปัญญาเราดีไหม นี่คือฐานของความเพียรอยู่ที่นี่ ถ้าสติเราดี ปัญญาเราดี 
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ท�าอะไรดีหมด จะแปรงฟันมันก็ดี เพียรมีสติระลึกได้ มีความคิดขึ้นมา ปัญญา

รู้รอบ ถ้าคนมีสติอยู่ ไม่จ�ากัดว่าต้องไปนั่ง จะแปรงฟันก็มีสติอยู่ จะล้างหน้าก็มี

สติอยู่ จะสระผมก็มีสติอยู่ จะนั่งโถส้วมก็มีสติอยู่ มีปัญญาคิดได้อยู่ นี่ควำมเพียร 

มีสติและปัญญำพิจำรณำต่อเนื่อง คือไม่ต้องเอำรูปแบบมำว่ำกัน

การดูว่าคนมีความเพียรนั้นดูยาก เพราะคนอ่ืนเขาไม่ได้อยู่เหมือนกับเรา 

เขาจะอยู่ยังไงก็ได้ คือมีความเพียรพยายามในลักษณะใดก็ได้ ทางโลกก็มี

ความเพียรอยู่ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องเพียรพยายามในทางที่ดี เพราะความเพียร

เป็นดาบสองคมได้ เพียรอันหนึ่งเป็นเพียรของคนพาล เช่น เพียรพยายาม

จะหาปลาให้ได้ เพียรพยายามจะลักของคนให้ได้ เพียรจะปล้นของคนให้ได้ 

หรือเพียรพยายามจะด่าคน “จะด่ายังไงหนอ ด่าให้มันเจ็บๆ แสบๆ หน่อย” 

หรือเพียรพยายามพูดนินทาคนอื่น นี่คนพาล มีเพียรเหมือนกัน แต่เป็นเพียร

ฝ่ายต�่า จะบ่นสักค�าก็เพียรพยายามบ่นอยู่นั่นแหละ จะด่าผัวด่าลูกก็เพียร

พยายามด่าอยู่น่ันแหละ จะชนะใครสักคนหนึ่งก็เพียรพยายามจะเอาชนะอยู่

นั่นแหละ นี่ความเพียรของคนพาล



๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๑๖๓

แต่ความเพียรของนักปราชญ์บัณฑิตไม่ใช่อย่างนั้น เขาเพียรพยายาม

ท�าดีให้มากขึ้น คือหักล้างกันในความเพียรนี้ นี่เป็นความเพียรฝ่ายสูง 

คือการภาวนาปฏิบัตินั้นไม่ได้จ�ากัดแค่การเดินจงกรม ต้องแยกกันให้เป็น 

ค�าว่ายืน เดิน นั่ง นอน อันนั้นเป็นอิริยาบถ เป็นธรรมชาติเอง แต่ไม่จ�าเป็นว่าจะ

เป็นความเพียรตลอดไป ตัวอย่างบางคนไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ แล้วมาบอกว่า

เขาเป็นคนท�าความเพียรเก่ง อันนั้นไม่ใช่ท�าความเพียรเสมอไป บางทีนั่งจริง 

แต่ว่าน่ังคิดปรุงแต่งไปตามโลก นี่ไม่ใช่ความเพียร มันเพียรพยายามตามกิเลส

ตัณหา แต่ไม่ใช่ความเพียรทางฝ่ายสูง ควำมเพียรมันต้องมีใจโน้มน้ำวไปใน

ทำงละ หรือเพียรเพื่อที่จะรู้จริงเห็นจริงในสิ่งนั้นๆ นี่การดูผู้ปฏิบัติธรรมนั้น

ดูยาก ส�าคัญคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไหม

ค�าว่าจิตตะ แปลว่าฝักใฝ่ คือตั้งใจนั่นเอง พูดง่ายๆ ว่าสนใจ คือเรามี

ความสนใจในการงานต่างๆ แต่เป็นงานทางธรรม ถ้าเป็นงานทางโลกก็เป็น

งานสุจริตนั่นเอง ฝักใฝ่น้ีก็เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นคนพาลก็ฝักใฝ่ใน

การท�าชั่วตลอดเวลา ฝักใฝ่ในทางแสวงหา ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้าง ลักของเขาบ้าง 

หรือฝักใฝ่ในการท�าผิดข้อกาเมบ้าง ฝักใฝ่ในการพูดเท็จพูดส่อเสียดบ้าง ฝักใฝ่

พยายามหากินเหล้าเมายาบ้าง นี่คือคนพาลฝักใฝ่ในทางที่ผิด

ส่วนนักปรำชญ์บัณฑิตจะฝักใฝ่ในทำงธรรมะขั้นสูง ฝักใฝ่ว่ำจะสะสม

อบรมบำรมีให้แก่กล้ำได้อย่ำงไร ท�าบุญอย่างไร คือฝักใฝ่ในทางที่ดี ถ้ำสูงขึ้นไป

ก็ฝักใฝ่ในกำรปฏิบัติภำวนำเพ่ือจะให้พ้นไปจำกโลกนี้ได้ คือฝักใฝ่แสวงหำ

ช่องทำงที่จะไป เรำต้องหมั่นหำอุบำยธรรมอะไรต่ำงๆ มำพิจำรณำ เลือกเฟ้น

หำธรรมะหมวดไหนที่เหมำะกับเรำ ฝักใฝ่ตัวนี้คือปัญญา เป็นฝ่ายนิโรธ 

ค�าว่าวิมังสา หมายถึงการตรึกตรอง คือการพิจารณาน่ันเอง ตรองไปว่า

อย่างนี้มันเป็นธรรมะหมวดไหน ตรึกตรองค้นคว้าคิดหาอุบายธรรมมาปฏิบัติ 

การใคร่ครวญก็เป็นลักษณะการไตร่ตรองเหมือนกัน ไตร่ตรองว่ำท�ำอย่ำงนี้

ถูกไหม ท�ำอย่ำงนี้ผิดไหม ไตร่ตรองในค�ำพูดของตัวเอง ว่ำพูดอย่ำงนี้ถูกไหม 

พูดอย่ำงนี้ผิดไหม หรือกำรไตร่ตรองในควำมคิดก็เหมือนกัน เมื่อเรำคิดมำ
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อย่ำงนี้ มีควำมเห็นเกิดขึ้นมำอย่ำงนี้ ควำมเห็นเรำผิดไหม คือไตร่ตรองดู 

นี่วิมังสา

หลวงพ่อมารู้อิทธิบาท ๔ ทั้งหมดในช่วงเดียวกัน มันครบสูตรทีเดียว 

จากนี้ไปชีวิตเราจะตั้งอยู่ในอิทธิบาท ๔ ให้มั่นคงที่สุด นี่เป็นสมบัติส่วนตัว

ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นี้ (สติปัฎฐาน ๔ อิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ 

พละ ๕ อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ รวมทั้งหมด ๗ หมวด) ใครจะมี

นิสัยไปทางหมวดไหนมันบอกไม่ได้ เป็นลักษณะตัวใครตัวมัน บางคนก็มีนิสัย

ไปทางสัมมัปปธาน ๔ เป็นต้น บางคนตั้งอยู่ในโพชฌงค์ ๗ ก็มี แต่ไม่จ�าเป็น

ต้องครบทั้ง ๗ หมวด เอาเพียงหมวดใดหมวดหนึ่ง หลำยคนพูดกันว่ำให้

เจริญโพธิปักขิยธรรมให้ครบทั้ง ๗ หมวด อันน้ีไม่จ�ำเป็น เอำเพียงหมวดใด

หมวดหนึ่ง แล้วหมวดนั้นจะเป็นของเรำเอง ส่วนมรรคมีองค์ ๘ นั้นเป็น

ของตำยตัว ทุกคนต้องรวมลงอยู่ที่นี่ แต่ธรรมะ ๖ หมวดเบื้องต้นนั้นเป็น

ของเฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน

วิมังสา การไตร่ตรอง แปลว่ากลั่นกรองนั่นแหละ หมายถึงปัญญา

ไตร่ตรองดูธรรมะหมวดนั้นบ้าง หรือไตร่ตรองว่าเราผิดยังไงบ้าง นี่ธรรมะ

หมวดนี้คลุมหมดเลย พอได้ธรรมะหมวดนี้เกิดขึ้น มันเบาอกเบาใจ เบาทุกสิ่ง

ทุกอย่าง ไม่ว่าไปดูธรรมะหมวดไหนก็มีปัญญาแทรกอยู่ทุกหมวด

สติปัญญำรอบรู้ใจตัวเอง

ที่หลวงพ่อเขียน “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ให้ไปอ่าน ความคิดทั้งหลาย

ในส่วนแรกเป็นฝ่ายตัณหา แต่จริงๆ แล้วมันมีมากกว่านั้น นี่เขียนนิดเดียวเอง 

เขียนเป็นตัวอย่างเฉยๆ มันมากยังไงนั้นให้เราดูเราเอง ว่าในชีวิตวันหนึ่งๆ 

เราปรุงแต่งเรื่องอะไรบ้าง ความคิดส่วนแรกท้ังหมดเป็นการปรุงแต่งฝ่าย

ตัณหา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เหล่านี้คิดปรุงแต่งให้กิเลสตัณหาฟูขึ้น 

ใครเป็นคนคิด? ก็เราเป็นคนคิดเอง แต่ไม่รู้ตัว ในการภาวนาปฏิบัติ มันต้องรู้ตัว

ในส่ิงนี้ เวลาเราคิดอะไรข้ึนมาเมื่อไหร่ เราจะรู้ตัวทันที คือมีสติระลึกได้ว่าเรา
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คิดเรื่องอะไร เราปรุงเรื่องอะไร ค�าว่าสติ ส่วนมากคนเราจะไปนึกแต่ค�าบริกรรม 

ดูว่าหายใจเข้ามีสติไหม หายใจออกมีสติระลึกได้ไหม เพียงเท่านี้มันจะไปได้

เรื่องอะไร มันแคบนิดเดียว ในสมาธิมันแคบ ค�าว่าสติระลึกได้ ต้องระลึกได้

ว่าเราคิดเร่ืองอะไร เรื่องที่คิดมันเป็นธรรมไหม เป็นตัณหาไหม เป็นกิเลสยังไง

บ้าง มันต้องดูเร่ืองที่เราคิด ถ้าคิดไปอย่างน้ี ใจเราน้อมไปอย่างนี้ ใจมีความรัก

เกิดขึ้นอย่างนี้ นี่มันเป็นตัณหาฝ่ายไหน มันต้องมีสติระลึกรู้ได้อย่างนั้น ไม่ใช่

จะไปนึกค�าบริกรรม มีสติหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ อันนี้เป็นสติฝ่ายสมาธิ 

นี่ไม่ว่ากัน ถูกอยู่แต่มันแคบ นี่สติสมาธิ แต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้จักสติปัญญาเลย 

สติตัวเดียวมันมี ๒ ลักษณะ ๑) สติสมาธิ ๒) สติปัญญา ส่วนมากคนเรา

สอนกันเรื่องสติสมาธิ แต่สติปัญญาไม่สอนกันเลย ในยุคนี้จะว่าหลวงพ่อสอน

องค์เดียวก็ว่าได้ องค์อื่นสอนสติสมาธิทั้งนั้น สติปัญญาของส�าคัญไม่สอนกัน 

ถ้าเราคิดอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่คิดอยู่นี้มันเป็นกิเลสฝ่ายไหน? มันหลายฝ่าย 

มันเป็นกิเลสไหม มันเป็นตัณหาไหม สมมติเราคิดว่าสิ่งน้ีก็เป็นของของเรา 

นี่เป็นฝ่ายตัณหา ฝ่ายกิเลส หรือคิดว่าสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่นี้เป็นของของเรา 

นี่ฝ่ายตัณหา ฝ่ายกิเลส เรำคิดปรุงแต่งขึ้นมำ แล้วก็เพลินไป หลงตัวเองไป 

อันนี้เป็นควำมคิดฝ่ำยตัณหำกิเลส ขณะคิดอย่ำงนี้เรำมีสติระลึกได้ไหมว่ำ

เรำคิดเรื่องอะไร ถ้ำเรำเข้ำใจว่ำคิดเรื่องอย่ำงนี้เกิดขึ้น เรำจะหำวิธีแก้ไข

อย่ำงไร ตรงกันข้ามเลย

ทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายหนึ่ง เป็นฝ่ายศัตรูก็แล้วกัน เราก็ต้องสร้างอีกฝ่าย

ขึ้นมา คือนิโรธและมรรค นิโรธ คือควำมดับทุกข์ เรำยังไม่ถึงควำมดับทุกข์ 

แต่เรำจะสร้ำงปัญญำขึ้นมำเป็นฐำน ที่ว่ำนิโรธดับทุกข์ ใช้อะไรไปดับ? ก็ใช้

ปัญญำไปดับทุกข์ เพรำะตัวปัญญำเป็นตัวสร้ำงนิโรธ

ค�าว่ามรรค คือการเดินทาง มรรคท้ังหมดมีอะไรเป็นฐาน? มีสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปโป นี่เป็นฐานของมรรคทั้งปวง ส่วนมรรคข้ออื่น คือ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อันนี้เป็นเพียง

มรรคเสริม มรรคจริงๆ มีตัวน�าคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นี่คือตัวปัญญา 

เป็นตัวสร้างนิโรธ ให้เดินตามมรรคนี้ ปฏิบัติตามมรรคนี้ เพ่ือจะเข้าไปสู่นิโรธ
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ส่วนมากคนสอนกันในยุคนี้สมัยนี้ สอนว่านิโรธเป็นผลจากการท�าสมาธิ 

ก็พระนั่นแหละสอนกัน เข้าใจผิดกันว่า นิโรธความดับทุกข์ ดับเพราะจิตลงสู่

ความสงบแล้วทุกอย่างก็ดับไปหมด มันสอนเรื่องอะไรกันบ้าๆ บอๆ อย่างนั้น 

เหมือนกับว่าพากันนึกค�าบริกรรมจิตสงบแล้วทุกข์ก็หายหมด ไม่มีทุกข์อะไร

เหลือเลย สบาย ใจเบิกบาน นี่ดูสิ สอนกันบ้าๆ บอๆ อย่างนั้นจะดับทุกข์

ได้ยังไง มันไม่ถูกตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าเลย ค�ำว่ำนิโรธ คือดับเหตุให้

เกิดทุกข์ ทุกข์จะไม่เกิดอีก ใจเราจะไม่เกิดอีกในโลกอันนี้ คือดับตัณหา ความรัก

ความใคร่พอใจในกามคุณหมดไป ความอยากต่างๆ หมดไป ค�าว่าดับไปแล้ว

คือจะไม่เกิดอีก ไม่เหมือนกับกำรดับทุกข์ชั่วครำวในสมำธิ เม่ือออกจำก

สมำธิก็เกิดขึ้นอีกตำมเดิม นั่นไม่ใช่นิโรธ นิโรธคือดับสนิทไปเลย เหมือนกับ

เราเทน�้าใส่ถ่านไฟแดงๆ วูบเดียวหายไปเลย ไฟดับไปแล้ว มันจะไม่เกิดไฟ

ขึ้นมาอีก นิโรธเป็นอย่างน้ัน จะเอาถ่านไฟไปก่อไฟได้ยังไง ไฟดับแล้วหนิ 

ไม่มีเชื้อแล้วหนิ เด๋ียวน้ีสอนกันว่า “ท�าสมาธิแล้ว จิตมีความสงบอย่างนั้น 

มีความสงบอย่างนี้ กิเลสตัณหามันหมดไป ดับไป ลมหายใจก็ดับไป” อันนั้น

ไม่ใช่นิโรธ เขาเรียกว่าสมาธิ เป็นเพียงข่มใจไว้เฉยๆ ไม่ให้ก�าเริบเท่านั้นเอง

เลือกหัวหน้ำโคที่ดี

เดี๋ยวนี้หนังสือต่างๆ ที่อ่านกัน ถ้าคนไม่มีความคิดส่วนตัวแล้วจะหลงได้มากๆ 

ครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่สอนกันก็เหมือนกัน สอนกันอย่างนี้ เราก็เห็นใจเหมือนกัน 

แต่จะท�าอะไรได้ เพราะคนที่สอนก็ยังไม่เข้าใจเช่นเดียวกัน นี่หนอท่ีเขาว่า 

“คนตาบอดจูงคนตาบอด ไปไม่รอดเพราะบอดจูงกัน” เป็นอย่างน้ี ตายๆ 

น่ำเสียดำยว่ำนักปฏิบัติภำวนำในยุคนี้สมัยนี้มีควำมตั้งใจสูงมำก แต่ขำด

ผู้น�ำที่ดี เมื่อผู้น�ำให้ข้อมูลผิด มันจึงหลงวนเวียนกันอยู่อย่ำงนี้ เหมือนกับ

คนตำบอด หำกผู้น�ำตำบอด มันจะพำกันหลง

เหมือนกับฝูงโคกลุ่มใดที่ได้หัวหน้าโคที่ดี เป็นหัวหน้าที่เคยข้ามกระแส

มาก่อน เขารู้จักโอกแอ่งแก่งกันดาร รู้จักโขดหิน รู้จักวังวน รู้จักทางจระเข้ต่างๆ 
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ว่าอยู่ที่ไหน เวลาพาฝูงโคทั้งหลายข้ามกระแส เขาจะหาทางหลีกสิ่งอันตราย

ทั้งหลายนั้นไปให้พ้นถึงฝั่ง นี่คือหัวหน้าโคพาฝูงโคข้ามกระแสได้ถูกทาง ก็จะ

ไม่มีอันตราย แต่ถ้าฝูงโคเลือกหัวหน้าโคไม่เข้าท่า มันจะพาลอยคอไปไหนก็

ไม่รู้ ลอยไปลอยมาก็จะถูกวังวนบ้าง ถูกจระเข้คาบไปกินบ้าง นี่คือหัวหน้าโค

พาฝูงโคทั้งหลายไปไม่ถูกทาง ก็เลยเป็นอันตรายกันทั้งหมด ไปไม่ถึงฝั่ง ตายกัน

เป็นหมู่ๆ น่ีค�าสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องฝูงโค ชัดเจนมาก ไม่ใช่

หลวงพ่อพูดเองนะ เป็นอุบายสอนให้เลือกให้เป็น ค�าว่าเลือกหัวหน้าโค นั่นคือ

เลือกธรรมะนั่นเอง ธัมมวิจยะ ให้เลือกธรรมะมำปฏิบัติ แต่ถ้ำปัญญำไม่ดีแล้ว

จะเลือกไม่ได้เลย คือไม่รู้จักว่ำอะไรเป็นธรรมะที่ถูก อะไรเป็นธรรมะที่ผิด 

ไม่เข้าใจ คนเทศน์ก็สอนเรื่อยเปื่อยไปตามต�ารา ไม่เข้าใจธรรมะน้ันว่าถูกหรือผิด 

เป็นพวกกาลามชน เชื่อตามต�าราไปทั้งหมด นี่พวกงมงาย

ในยุคน้ีพวกเรานักปฏิบัติภาวนาต้องฝึกปัญญาให้ดี หากปัญญาไม่ดีพอ 

มันจะหลงได้ลืมได้
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หลวงปู่บัวบอกให้ผ่ำนทุกข์

ในพรรษาที่ ๓ หลวงพ่อไปจ�าพรรษากับหลวงปู่บัว วัดป่าหนองแซง หลวงปู่

ท่านบวชเม่ืออายุ ๕๐ ปี คือบวชเมื่อแก่ แต่ท่านมีความฝักใฝ่ในธรรมะมา

ตั้งแต่สมัยฆราวาส ท่านอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนไม่เป็น เวลาซ้อมค�าขานนาคก็

ต้องว่ากันปากต่อปากกับคนสอน คือใช้ลักษณะจ�าเอา เมื่อบวชมาก็ไปปฏิบัติ 

ได้ไปฟังธรรมจากหลวงปู่มั่น ท่านก็รู้เรื่องหมด ดีกว่าคนมีความรู้ดีด้วยซ�้าไป 

มันจ�าแม่น นี่คนไม่รู้ต�ารา ฟังหูต่อหูนี่มันจ�าแม่น ฝักใฝ่จดจ�ามาก เพราะไม่รู้

หนังสือในต�ารา ได้ธรรมะหมวดไหนมาปฏิบัติก็ตีความชัดเจนมากเลย นี่หลวงปู่

อ่านหนังสือก็ไม่ได้ สวด “ยะถา” ก็ไม่ได้ สวด “สัพพี” ก็ไม่เป็น อะไรก็ไม่ได้

ท้ังหมด แต่เวลาเทศน์นี่นะ โถ! คนนั่งมองหน้ากันเลยทีเดียว เวลาท่านไป

กรุงเทพฯ ไม่มีใครเอานักปริยัติธรรมะสูงๆ มีแต่นิมนต์หลวงปู่เทศน์ ท่านเทศน์

ภาษาคนบ้านนอก คนโบราณ แต่เขาไม่ได้เอาภาษาเป็นหลัก เขาเอาเนื้อหา

สาระเป็นหลัก ท่านเทศน์มามีสาระ มีน�้าหนัก เหตุผลเชื่อถือได้เลย ส่วนใหญ่

เทศน์เป็นภาษาอีสานนั่นแหละ ภาษากลางเป็นบางค�าเท่านั้นเอง ท่านพูดไทย

ได้บางค�า เวลาเทศน์ภาษาอีสานคนไทยก็จดจ้อง ถึงเป็นภาษาอีสานก็ตามเถอะ 

ถ้าคนฟังสนใจจริงๆ มันจะฝักใฝ่ในการฟังและจ�าได้เอง คือตั้งใจดูว่าท่านจะพูด

อะไรขึ้นมา จะตีความว่ายังไง นี่คือฝักใฝ่ในการฟัง หลวงปู่ท่านไปไหนก็ต้อง

เป็นคนเทศน์ตลอดเวลา เป็นภาษาอีสาน คนจังหวัดร้อยเอ็ด อ�าเภอโพนทอง 

ท่านเทศน์เก่ง แต่เวลาเทศน์ให้พระฟัง หลวงปู่ไม่เทศน์ยาวนะ เทศน์เป็น

ปริศนาสั้นๆ เป็นอุบายเชิงเปรียบเทียบในการปฏิบัติภาวนา

มีอยู่คร้ังหนึ่ง หลวงปู่ถามว่า “ทูล เคยผ่านทุกข์ไหม?” เราว่า “ผ่านยังไง

หลวงปู่?” ท่านก็ว่า “นั่งจนถึงมันจะตาย ถึงสว่างสักคืนหนึ่งเคยผ่านไหม?” 

เราว่า “ไม่เคยผ่านครับ ไม่เคยผ่านเลย” หลวงปู่ก็ว่า “อ้าว! ทดลองดูนะ” 

จากนั้นท่านก็เล่าเรื่องว่าโยมคนหนึ่งชื่อแม่สายบัว ตอนน้ันยังไม่ได้บวช แกเคย

ผ่านทุกข์ นั่งต้ังแต่หัวค�่าจนถึงสว่างไม่กระดุกกระดิกตัวเลย ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น 

จนถึงสว่างเลย เราก็สงสัยว่าจริงหรือเปล่า เลยไปถามแม่สายบัว “เป็นยังไงแม่? 
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ว่าไปสิ” แกก็เล่าให้ฟังหมด “นั่งเฉยๆ ไม่กระดุกกระดิก ความเจ็บปวด ความร้อน 

ความเย็นต่างๆ สารพัดจะเกิดขึ้น” แกว่า “แม่มีลูกหกคน ความทุกข์ที่เกิดจาก

การคลอดลูกทุกคนมาบวกกันยังไม่เทียบเท่ากับการน่ังภาวนาผ่านทุกข์น้ีเลย 

ยังไม่ได้เสี้ยวนึงเลย น�้าตาก็ไหล ทุกข์มันขนาดนั้น แต่ก็ผ่านได้”

พอเราได้ฟังแล้ว เราก็ส�านึกว่า “โอ๊ย! เราก็เป็นพระกรรมฐานเต็มตัว 

เป็นผู้ชายเต็มตัว สู้ผู้หญิงได้หรือเปล่าเนี่ย ผู้หญิงเขาขนาดนั้น เขาท�าได้ เราก็

ต้องท�าได้สิ มันต้องได้” ก็เลยแข็งใจขึ้นมา มันต้องลองสู้ดู อะไรจะเกิดก็ให้

มันเกิด เขาไม่ตาย เราก็ไม่ตายเหมือนกัน

จากนั้นเราก็เตรียมตัว เอาดีๆ อาบน�้าอาบท่า เข้าทางเดินจงกรมก่อน 

พอหกโมงเย็นเราก็นั่งเข้าที่ดีๆ ก็ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด จะตายก็ให้มันตาย 

ชั่วโมงแรกก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะมันเคยอยู่แล้วชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่สองก็เริ่มๆ 

ชั่วโมงที่สามนี่ไม่เริ่มแล้วนะ ตอนสามทุ่มนี่มันปวดฉิบหายเลย นึกว่าขาจะขาด

เป็นท่อนๆ ปวดทรมานมาก อันนี้มันลักษณะเราท้าทายเกินไป คืออยากลองดี 

ใครดีก็ดี ใครอยู่ก็อยู่ ปวดจริงๆ ต้องอดทนต่อสู้ การผ่านทุกข์ให้มันปวดน้ี 

หากไปท�าสมาธิให้จิตสงบแล้ว อันนั้นไม่นับ นั่นมันเหมือนกับผ่านการกลัวผี

ด้วยการนอนหลับ “กูไม่กลัวผีหรอก กูหลับแล้ว” อย่างนี้ไม่เอา (หลวงพ่อ

หัวเราะ) มันใช้ไม่ได้ ค�าว่าผ่านคือต้องผ่านตาต่อตา ผีต่อผี จึงถือว่าผ่านได้ 

ไม่ใช่ว่า “ผีที่ไหนจะกลัวท�าไม กูจะนอน” จะเอาการนอนหลับไปแข่งกับผี

ได้ยังไง ต้องตาต่อตาสิ นี่เหมือนกัน การผ่านทุกข์เราไม่เข้าฌานเข้าสมาธิผ่าน 

เอาธรรมดาๆ อดทนว่ากันไปเลย 

ประมาณสามสี่ทุ่มนี่ปวดขาแทบขาดเลย แต่ก็อดทนได้ ต่อมาความทุกข์ก็

ค่อยๆ ลดลงๆ พอประมาณห้าทุ่มกว่าๆ ก็ลดลงมาจนเป็นปกติ ไม่ปวด ตึงๆ อยู่

นั่นแหละ แต่ไม่ใช่สุขและก็ไม่ใช่ทุกข์ แค่ตึงๆ อยู่ธรรมดาๆ ก็นั่งต่อไป ในช่วงที่

มันปวดหนักๆ นี้ เอาปัญญาได้ไหม? ไม่ได้ มีแต่ต้องอดทน ใช้ความอดทน

อย่างเดียว คิดอยู่แต่ว่าตายก็ตายนั่นแหละ จะคิดธรรมะตามธรรมดามัน

ไม่ได้ มันปวด ทีหลังมันหายปวดออกมาแล้วจึงค่อยเอามาคิดเป็นธรรมะได้ 

นี่ความทุกข์ทางกาย คือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันปวดอะไร? คือทุกข์ทางกาย ใจเรา
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ไม่เป็นทุกข์ แต่ก็มีลักษณะเชื่อมโยงกันนั่นแหละ คือทุกข์ผ่านทางกายเข้ามา

หาใจเท่านั้นเอง มีความรู้สึกว่าทุกข์เฉยๆ

ต่อมาประมาณสักเที่ยงคืนได้ ก็เริ่มใหม่อีก ยกที่สองน้ีเริ่มอะไร? 

เริ่มความร้อน ไอ้ความร้อนก็อุ่นๆ ธรรมด๊าธรรมดา แล้วจึงค่อยๆ อุ่นขึ้นร้อนขึ้น 

จนกระทั่งเหมือนกับขาเราอยู่ในกองไฟ นั่งอยู่ในกองไฟ มันร้อน เหมือนกับ

เนื้อหนังมังสาท้ังหมดจะละลายไป กระดูกจะหักกรอบไปทั้งหมดเหมือนกับ

ถูกไฟเผา เราก็อดทนต่อ ตายเป็นตาย เราก็นึกว่าไฟนรกมันมากกว่านี้อีก 

นึกอยู่อย่างนั้น ไม่มีทางจะไปสู้มัน ต่อมาประมาณตีหนึ่งตีสองความร้อนจึง

อ่อนตัวลง จึงมาคิดพิจารณาใหม่ พิจารณาเร่ืองนรก ว่าเราเคยตกนรกมา

อย่างนั้นอย่างนี้ หาวิธีปลอบใจตัวเองไป

จากนั้นก็ยกที่สาม ความเย็นก็เข้ามา มันหนาวเย็นเหมือนกับเรานั่งใน

ก้อนน�้าแข็ง เหมือนกับมีน�้าแข็งหุ้มตัวเราไว้ท้ังหมด มันหนาว นั่งอยู่ก็หนาวสั่น 

มันไม่ตายหรอกนะ ถึงตายก็ตาย อดทนอยู่นานเหมือนกัน ความหนาวก็ค่อยๆ 

ลดลง ประมาณตีสี่ตีห้าก็หาย มันตึงๆ อยู่ แต่ความหนาวหาย ในช่วงนี้เอง 

อาศัยที่ว่าไม่มีอะไร จึงใช้ปัญญาพิจารณาตามปกติและนึกค�าบริกรรมต่อ 

อาศัยการระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออก ช่วงประมาณตีห้ากว่าๆ นี่จิตสงบได้ 

สงบเต็มที่เหมือนกัน ทีนี้นิมิตเหมือนกับหลวงปู่ขาวมายืนกั้นร่มให้ มายิ้มๆ ให้ 

แล้วท่านก็ชักชวนให้ไปอยู่ด้วยกัน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินข่าวของหลวงปู่ขาว 

นี่ในพรรษาที่ ๓

ถ้าหากว่าเราไม่เคยผ่านทุกข์ ก็ทดลองดูได้ แต่ถ้าธาตุขันธ์ไม่สมบูรณ์ 

อย่าไปผ่านก็แล้วกัน ถ้าหากธาตุขันธ์มีความสมบูรณ์แล้วก็เอาเถอะ ใจเรา

ไม่ต้องห่วง ตายก็ตาย แต่ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ มันจะคิดเป็นปลิโพธกังวล 

บางทีก็ออกตัวว่าเราเป็นโรคเหน็บชามาก่อน เป็นโรคต่างๆ มาก่อน นี่มันไปแล้ว 

มันจะหาทางออกตัวได้ นี่กำรผ่ำนทุกข์ กำรผ่ำนก็เพื่อเป็นกำรทดสอบ

ตนเองเฉยๆ ไม่ได้หวังอะไร ไม่ได้หวังจะละกิเลสตัณหำอะไรหรอก คือ

ผ่ำนด้วยก�ำลังควำมสำมำรถเรำ ควำมอดทนเรำมีพอตัวไหม ดีพอไหม 

เท่ำนั้นเอง ผ่ำนเล่นๆ พูดง่ายๆ การผ่านทุกข์เป็นของเล่นเฉยๆ ไม่ได้หวังอะไร 
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นิมิตว่ำหลวงปู่พำข้ำมล�ำธำรใหญ่

ในคืนหนึ่งขณะนั่งภาวนาอยู่ พอจิตสงบเข้าที่แล้วก็นิมิตเห็นหลวงปู่บัวเดินอยู่ 

เราก็สงสัยว่าหลวงปู่มาท�าไม ท่านกวักมือเรียกแล้วบอกว่า “ทูล! ทูล! มานี่ๆ 

จะพาไปดูอะไร” เราก็ลงจากกุฏิแล้วเดินตามท่านไป ไปเห็นห้วย มีไม้ไผ่ล�าหนึ่ง

ขนาดหนาเท่าท่อนแขน พอก�าได้ ความยาวประมาณเจ็ดถึงแปดเมตร เอาไม้ไผ่

ล�าเดียวนั้นไปพาดไว้เฉยๆ ระหว่างสองฝั่ง ท่านบอกว่าจะพาข้ามฝั่งไป แล้วก็

เดินข้ามห้วยไปบนไม้ไผ่ล�าเดียวนั้นแหละ ไม้ไผ่ไม่กระดุกกระดิกเลย พอท่าน

เดินผ่านไปแล้วก็กวักมือเรียกอีก เราก็คิดว่าหลวงปู่ผ่านได้ เราก็ต้องผ่านได้ 

พอเราแข็งใจเหยียบไม้ไผ่ แทนที่มันจะอ่อนกลับแน่นปึ๊กเลย ไม่โยกเยกไปมา 

เราก็เดินทรงตัวเหมือนกับการไต่เชือก เดินไปๆ พอเดินไปถึงฝั่งนั้น หลวงปู่บัว

ก็บอกให้มองดูด้านล่าง เห็นผู้คนมหาศาลเป็นแสนๆ ไหลมาเป็นแพเลย เหมือน

กับพวกอึ่งอ่างพวกสัตว์ต่างๆ ที่ถูกน�้าไหลพัดมาในคลอง แต่นี่เป็นมนุษย์ทั้งนั้น 

มีท้ังตายและไม่ตาย คนตายก็ตายลอยขึ้นอืดมา คนท่ียังไม่ตายก็หาอะไรเกาะ

ลอยมา คนบางกลุ่มอยากจะขึ้นฝั่งก็ร้อง “ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!” เสียงระงมกัน

ไปหมดเลย พยายามปีนขึ้นฝั่ง ก็เหมือนกับปีนหน้าผานั่นแหละ ปีนจะขึ้นให้ได้ 

แต่มันลื่นหมด เหมือนกับเขียดอยู่ในบ่อ มันพยายามปีนขึ้นฝั่งให้ได้ แต่ก็ไม่ได้ 

พยายามปีนขึ้นไปแล้วก็ไหลลงไปอีกนั่นแหละ ร้องห่มร้องไห้กันอยู่

โถ! ดูสิ นี่คือไหลตามกระแส คนมหาศาลไหลไปเป็นพวงเลย ปีนขึ้น

ไหลลงๆ เหมือนกับอึ่งอ่างอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ ดูที่มาสิ คนเขามาจากไหน มองดู

ท่ีมาน่ีสุดสายตา เขามาจากไหนไม่รู้ มันยาวไกลเหลือเกิน ดูที่คนจะไปอีก ดูสิ 

มันยาวไกลขนาดไหน สุดสายตาเช่นเดียวกัน จะไปถึงตรงไหนไม่รู้ เราก็ดูอยู่นั่น 

ที่เรามองลงไปนั้นก็ลึกเหมือนกัน ประมาณแปดถึงสิบเมตรได้ คนร้องเต็ม

ไปหมด มีทุกข์กันหมด บางคนไม่ใช่ร้องธรรมดานะ ส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ร้องนั้น 

บางทีข่ีซากศพไปร้องเพลงไปก็มี ร้องเพลงไปร�าไป เหมือนกับตบมือให้ก็มี 

มีสารพัดรูปแบบ บางคนจะตายก็มี ร้องห่มร้องไห้ก็มี ตบมือก็มี ร้องเพลงก็มี 

เสียงเกรียวกราวเต็มไปหมดในห้วยนั้น ลอยกันเป็นแพเป็นสายไป นี่ลักษณะ



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๗๒

เดียวกันกับนิมิตท่ีเห็นฝูงคนตรงหน้าทางเข้านิพพาน ที่เคยพูดให้ฟังแล้ว 

เพียงแต่นั่นอยู่บนบก นี่อยู่ในน�้า กิริยาการท�าทุกอย่างไม่แตกต่างกัน

เม่ือจิตถอนออกมา เราก็นั่งเรียบเรียงอาการที่เกิดขึ้นท้ังหมด ก็เข้าใจว่า

โลกอันนี้ตกอยู่ในขอบข่ายของกระแสตัณหา ดังค�าว่า “นัตถิ ตัณหา สะมา นะที 

แม่น�้าเสมอด้วยตัณหาไม่มี” คือใจเราลอยตามตัณหาของตัวเอง ลอยตามกิเลส 

ลอยไปเรื่อยๆ ลอยไปตามความอยากของตัวเอง อยากอะไรก็ลอยตามส่ิงน้ันไป 

แต่ความสิ้นสุดของตัณหาไม่มี ไหลไปอย่างเดียว มันจะไปสิ้นสุดกันตรงไหน? 

สุดไม่เป็น ลงมหาสมุทรลงทะเลไปเลย นี่จะมีคนไหนท่ีจะทวนกระแสน�้าได้ 

เราพิจารณาว่าเราก็คนหนึ่งเหมือนกันที่ในอดีตก็เคยลอยกับเขามาอย่างนี้ ที่ว่า

ลอยตามน�้าคืออะไร? คือใจเรายินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

ความพอใจยินดีกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ นี่คือตัณหา แปลว่าความอยาก หมายถึงน�้า 

เรำอยำกในสิ่งใดก็เป็นตัณหำในสิ่งน้ันทั้งหมดทั่วโลก แต่ในชำตินี้เรำมำ 

ภำวนำปฏิบัติ ดูสิว่ำเรำจะผ่ำนพ้นโลกไปได้ไหม ถ้ำเรำผ่ำนไม่ได้ในชำตินี้ 

ก็ต้องลอยตำมกระแสต่อไป ใครจะลอยก็ลอยไปเถอะ แต่เรำไม่ นี่เป็นอุบาย

สอนใจตัวเองได้มากที่สุด ต้องพยายามใช้ปัญญาสอนใจตัวเองให้มากขึ้นๆ 

ใจเราก็จะลดละถอนปล่อยวางได้ นี่ได้เล่าประวัติในช่วงพรรษา ๓ ย่อๆ ให้ฟัง 

หัวใจคนอยู่กับควำมปรำรถนำ

หลวงพ่อเขียนไว้แล้วให้คนได้อ่านได้สังเกต ค�าว่าตัณหาความอยากเป็นยังไง? 

นั่นคือตัวสมุทัย คือกามตัณหา ความอยากในกามคุณ ภวตัณหา ความอยาก

ในภพ เราต้องการภพที่ดี “เกิดชาติหน้าขอให้เกิดในภพดีๆ เถอะนะ ขอให้

รวยเถอะนะ” คือว่ายังต้องการภพอยู่ ปรารถนาไว้ว่า “เกิดชาติหน้าขอให้

ร�่ารวย รูปสวย รวยทรัพย์ นับวิชา มารยาท ชาติตระกูล ขออย่างนี้เถอะนะ” 

นี่คือหัวใจของคน
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คนเราเกิดขึ้นมามีความปรารถนาว่าขอให้เกิดเป็นคนรูปสวย นี่อย่างหนึ่ง 

ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง ผู้หญิงส่วนมากเป็นอย่างนี้ ได้รูปสวยก็พอใจแล้ว เรียกว่า

พอจะขายได้ละกัน (หลวงพ่อหัวเราะ) รูปสวยเป็นตัวขายอันดับหนึ่งเลย

อันดับสองคือรวยทรัพย์ บางทีไม่สวยหรอก แต่รวยทรัพย์ เป็นคนร�่ารวย 

อันนี้ส่วนหนึ่ง ก็พอจะขายได้นะ

ต่อมาก็นับวิชา คือมีความรู้ดี มีความสามารถหลายๆ อย่าง ถึงจะไม่สวย

แต่ก็พอจะขายได้อีก คือมีความรู้ดีนั่นเอง ไปไหนคนก็ยกย่องว่าท�าอะไรเก่ง 

ท�างานเก่ง คือมีวิชาดี ความรู้ดี

ต่อไปก็มารยาท กิริยามารยาทเรียบร้อย ไปไหนมาไหนคนยอมรับ 

การพูดจาพาทีเรียบร้อย ถึงจะไม่สวย ไปไหนคนก็ยอมรับว่ามารยาทดี นี่ก็เป็น

จุดเด่นอีกอันหนึ่ง พอจะขายได้อีก 

ชาติตระกูล หมายถึงฐานะที่เกิด คือพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง ว่าคนนี้เป็น

คนที่ตระกูลสูงนะ มีตระกูลที่ดี ถ้าเห็นว่าคนนี้ตระกูลดี ตระกูลสูง มีชื่อเสียง 

ก็พอจะขายได้เช่นเดียวกัน นี่ชาติตระกูล คนที่มีฐานะ มีชื่อเสียงในหมู่บ้าน 

ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด หรือในประเทศนั้นๆ ถ้าคนมีฐานะสูงๆ ดีๆ ถึงขี้เหร่ก็

พอจะขายได้ (หลวงพ่อหัวเราะ) 

นี่คนต้องการ “รูปสวย รวยทรัพย์ นับวิชา มารยาท ชาติตระกูล” นี่หัวใจ

ของคนส่วนใหญ่ ทั้งผู้ชายผู้หญิง ลักษณะคนลอยตามกระแสโลกเป็นอย่างนี้

ภวตัณหา แปลว่าความอยากในภพที่ต้องเกิด คือในภพข้างหน้า 

ปรารถนาว่าต้องการให้ดีกว่านี้ จะมีอะไรก็ขอให้ดีกว่านี้ จะได้ผัวได้เมียก็

ขอให้ดีกว่านี้ ได้สวยๆ รวยๆ มารยาทดี ตระกูลสูง น่ีควำมต้องกำรของ

ผู้หญิงผู้ชำยเหมือนๆ กัน จึงมำเกำะมำหุ้มกันไว้ เหมือนเป็นแรงดูดกันเอง 

เป็นลักษณะควำมเห็นตรงกัน มันเลยพันกันเข้ำ มันยำกที่จะแกะออกจำก

กันได้ นี่อุปาทาน เป็นความยึดมั่นต่อกัน

เหมือนกับเรากินลาบกินอาหาร ก�าลังอร่อย หากมีใครมาดึงหูในขณะนั้น 

ก็ให้ขาดแต่หูนั่นแหละ (หลวงพ่อหัวเราะ) แต่ไม่ยอมก็แล้วกัน ถึงหูขาดกูก็
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ไม่หยุดกิน ก�าลังอร่อยอยู่นี่ ใครจะมาดึงแขนก็ให้ขาดแต่แขนนั่นแหละ แต่กู

ไม่ไป นี่ความผูกพัน คืออุปาทานความยึดมั่น เราต้องแก้ไข คือเราต้องการ

ภพที่ดี ไม่มีใครต้องการภพที่ไม่ดี

ภวตัณหา หมายถึงต้องการภพที่ดีที่ชอบใจ วิภวตัณหา หมายถึง

ไม่ต้องการภพที่ไม่ดี มันตรงกันข้ามกัน คือมีความอยากเฉยๆ แต่จะเป็นไป

ตามความอยากหรือไม่? ไม่ ควำมอยำกเป็นอย่ำงหนึ่ง แต่ควำมเป็นจริงเป็น

อีกอย่ำงหนึ่ง ถึงเราจะไม่ต้องการภพที่ไม่ดีก็ตาม แต่จะพ้นเหนือกรรมได้ไหม? 

ไม่เหนือกรรมหรอก กรรมมันจะซัดทอดเอง ก็อยู่กันไปอย่างนั้น อยู่ๆ กันไป

ผัวเมียอยู่ด้วยกันใหม่ๆ ก็อยู่ด้วยกันสบ๊ายสบาย มีความสุข แต่ต่อไป

กรรมมันจะเกิดขึ้น ผู้เป็นผัวเป็นอัมพาตขึ้นมา ผู้เป็นเมียก็ต้องยอมรับกรรม

ตัวนั้น ถึงไม่อยากก็ต้องเอา หนีไม่ได้ นี่กรรมมันซัดทอดกันอยู่ ถึงไม่อยากพบ

ก็ต้องเอา เราเกิดมามีรูปร่างกลางตัวแล้ว ถ้าเราแขนหัก ขาหัก หรือตาบอด 

อะไรก็แล้วแต่ ถึงไม่ต้องการรูปอย่างนี้ก็ต้องเอา นี่วิภวตัณหา ไม่ต้องการภพ

ที่ไม่ดี แต่ก็ต้องเอาเพราะเราเกิดมาแล้ว หรือเรามาเกิดในตระกูลต�่าอนาถา

หาขอทานกิน ก็ต้องยอมรับ คือเลือกไม่ได้ มันเกิดมาแล้ว กรรมตามสนองแล้ว 

บางคนไปเกิดเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศที่เขาไม่ยอมรับ ถึงเราไม่ต้องการ

ก็ต้องยอมรับอีก จะว่ายังไงได้ วิภว คือภพที่ไม่ต้องการ แต่เราก็ต้องยอมรับ

เพราะมันต้องเกิดมาเจออยู่ดี คือกรรมพาให้ไปเกิดแล้ว มันต้องเจอกันทุกคน

ธรรมะหมวดอิทธิบาท ๔ ให้เราเอามาพิจารณาแก้ไขตนเองให้ได้ ให้มี

ความจริงจังสักอย่าง ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นี่หลักปัญญา ไม่ใช่หลักสมาธิ 

พิจารณาให้มากขึ้นๆ

กินยำให้ถูกกับโรค

“อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ที่หลวงพ่อเขียนให้ ส่วนแรกเป็นฝ่ายตัณหา 

ฝ่ายสังขาร ส่วนที่สองเป็นฝ่ายปัญญาและนิโรธ เราต้องสร้างข้ึนมาเพื่อลบล้าง

กันให้ได้ หัวข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่างเฉยๆ พอจิตเรามีความคิดขึ้นมาอย่างนี้ 
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เราก็มองอีกจุดหนึ่งเพื่อแก้ไขกันทันที อย่าปล่อยให้ตัณหาท�างานอยู่ฝ่ายเดียว 

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง จริงๆ มีมากกว่านี้ ความคิดของคนเรามันต่างคนต่างคิด 

ต่างปรุงต่างแต่ง เป็นฝ่ายของสังขาร ฝ่ายกิเลส เดี๋ยวนี้เรำสร้ำงเอำฝ่ำยเดียว 

เอำแต่ฝ่ำยกิเลสตัณหำ เอำแต่ควำมอยำกอย่ำงเดียว มันเลยแพ้กิเลสตัวเอง 

มันต้องสร้ำงตัวนิโรธคือปัญญำไปหักมุมมัน คือหนำมยอกต้องเอำหนำมบ่ง 

เหมือนกับเราเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องหายาแก้ ไม่ใช่ว่ายิ่งป่วยยิ่งไปกิน

ของแสลง ก็ยิ่งป่วยมากขึ้น นี่จะตายฟรีๆ ต้องหามาแก้กัน หากมันยิ่งปวดจะ

ให้ปวดต่อไปได้ยังไง ก็ต้องแก้ให้ได้ นี่ทุกข์ก็เหมือนกันต้องแก้ให้ได้ เราต้องหา

วิธีแก้ให้เป็น ไม่อย่างนั้นเราก็โง่ต่อไปอีก ต้องฝึกปัญญาเป็นตัวแก้ ดังค�าว่า 

“ปัญญายะ ปะริสุชฌะติ ใจจะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา” คือเอามา

แก้ให้ได้ ถ้าเราไม่มีตัวแก้ มันก็แพ้ตลอดไป เพราะความคิดทั้งหมดส่วนมาก

มันเป็นความคิดของฝ่ายตัณหา ฝ่ายสังขาร และฝ่ายกิเลส สมมติขึ้นมาหลอก

ตัวเอง นี่ขณะนี้เราหลงตัณหา หลงกิเลส หลงโลก มาหลายกัปหลายกัลป์

จนถึงปัจจุบันน้ี เราจะหลงต่อไปในภพหน้าชาติหน้าอีกยาวนานเท่าไหร่ก็

ไม่รู้ มันต้องมากลับตัวใหม่ในตอนนี้ แก้ให้ทัน ขณะนี้มีครูบาอาจารย์อบรม

สั่งสอนเตือนอยู่ ต้องรีบแก้ไข

เมื่อเข้ำถึงมรรคก็จะเข้ำถึงผลทันที

โยม: ถ้าเราอยากกลับมาเกิดเป็นคน ไม่อยากมาเกิดเป็นวัวเป็นควายเพราะ

ไม่อยากท�างานหนัก จะต้องรักษาศีลอะไรไหมคะ?

หลวงพ่อ: รักษาศีล ๕ ดีที่สุด 

โยม: รักษาศีล ๕ แล้วไม่ต้องเป็นวัวเป็นควายเหรอคะ?

หลวงพ่อ: ไม่ต้องเป็น 
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โยม: อริยบุคคล ๘ มีอะไรบ้างคะ? 

หลวงพ่อ: พระอริยบุคคลมี ๔ จ�าพวก คือ ๑) พระโสดาบัน ๒) พระสกิทาคามี 

๓) พระอนาคามี ๔) พระอรหันต์

พระอริยบุคคลแบ่งย่อยเป็น ๘ ประเภท คือ ๑) โสดาปัตติมรรค 

๒) โสดาปัตติผล ๓) สกิทาคามิมรรค ๔) สกิทาคามิผล ๕) อนาคามิมรรค 

๖) อนาคามิผล ๗) อรหันตมรรค ๘) อรหันตผล

โยม: หมายความว่ายังไงคะ? 

หลวงพ่อ: คือมรรคตัวนี้เป็นจุดก้ำวที่จะไปสู่ผล แต่จริงๆ ค�ำว่ำมรรคตัวเดียว

ไม่ใช่ว่ำจะจบอยู่แค่นี้ เพรำะมรรคกับผลนั้นมันใกล้กันนิดเดียว ถ้ำคนเข้ำ

ถึงมรรคก็จะเข้ำถึงผลทันที มรรคตัวนี้อยู่นำนไม่ได้ เป็นก้ำวส�ำคัญไปสู่ผล

นั่นเอง เหมือนกับเรากินข้าวค�าสุดท้ายเป็นมรรค อิ่มเป็นผล มันไม่นานก็อิ่ม 

หาตัวอย่างเอาเอง สิ่งท่ีจะมาเป็นผลอย่างปัจจุบันทันด่วนหลังจากสร้างเหตุมี

อะไรบ้าง ทางโลกมีมากมายก่ายกอง อย่างเม่ือวาน เรานั่งรถมายังหาทางเข้า

ไม่ได้ก็ยังวนอยู่ พอมาถึงปั๊บ ก็นี่ไงทางเส้นนี้เข้าวัด การรู้ทางเข้าวัดคือมรรค 

การถึงวัดคือผล นี่อรหันตมรรคกับอรหันตผลก็เหมือนกัน เข้าใจกันหรือเปล่า 

แปลให้ฟังแล้วนะ

สมำธิเป็นเพียงฐำนของปัญญำ

มีคนแปลหนังสือและตีความหมายในการปฏิบัติออกมามากเหลือเกิน คนก็เลย

เกิดความสับสนว่าอะไรถูกอะไรผิด ส่วนมากในเมืองไทยก็ท�าสมาธิด้วยกันท้ังนั้น 

ต้องการความสงบเท่านั้นเอง หนังสือบอกว่า “เมื่อสงบไปแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้น 

ปัญญานั้นจะไปละกิเลสน้ันกิเลสนี้ แล้วตัวเองจะน่ังเป็นพระอริยเจ้าฟรีๆ” 

นี่คนเรามันโง่ขนาดไหน พระก็สอนอย่างนี้ มันหนักเหมือนกันเวลาหลวงพ่อไป

สอนคน จะมีคนสักกี่คนที่รู้ภาษาหลวงพ่อได้ในความหมายและเหตุผล มันเป็น

ไปได้ที่ไหนที่สอนกันอย่างนั้น หลวงพ่อศึกษาหมดแล้วในสมัยครั้งพุทธกาล
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เป็นมายังไงๆ ก็รู้ว่าในสมัยคร้ังพุทธกาลไม่มีลักษณะอย่างนี้ในการปฏิบัติ 

ไม่มีเลย แต่ในยุคน้ีมีได้ยังไง ใครเป็นคนเขียนต�าราที่ว่ามา หาเองก็แล้วกัน 

มันยาวนานเหลือเกิน คนท่ีเขียนขึ้นมาก็ตายแล้วหนิ มันแก้ไม่ได้ ไม่รับผิดชอบ 

ลูกหลานต่อมาไม่กล้าที่จะแก้ไขก็เอาตามนั้นต่อ  นึกว่าคนโบราณพูดอะไร

ออกมาก็เป็นจริงไปทั้งหมด ก็เอาตามนั้นต่อไปอีก นี่คืออยู่ในกลุ่มกาลามชน 

มันผิดพลาดกันทั่วประเทศเลย

ค�าสอนเดิมของพระพุทธเจ้าก็มี ท�าไมไม่เอา อย่างในพระสูตร หลวงพ่อ

อ่านดูแล้ว ผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาล จะเป็นฆราวาส

ก็ดี เป็นพระก็ดี ทุกเรื่องนั้นจะเริ่มจากปัญญาด้วยกันทั้งนั้นเลย แต่เดี๋ยวนี้

ท�าไมมาเริ่มด้วยสมาธิ มันขัดกับค�าสอนพระพุทธเจ้าพอสมควร หรือหนังสือ

เล่มเดียวกันขัดกันเอง ของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีอยู่มากมายมหาศาล 

ในพระสูตรไปดูเถอะ แต่ท�าไมไม่เอาของจริงมาเผยแผ่กัน มาสอนกันใน

ยุคนี้สมัยนี้ ท�าไมไปคว้าเอาน�้าเหลว ไปเอาของลัทธิฤๅษีมาสอนกัน ส่วนมาก

ท�ากันทุกวันๆ นี้มันเป็นสมาธินะ มันเป็นวิธีของฤๅษีเขา ตัวเองท�าแบบฤๅษี

แต่ต้องการผลให้เกิดข้ึนแบบพระพุทธเจ้า มันเป็นไปไม่ได้ ท�าอย่างหนึ่ง

แต่หวังผลอีกอย่างหนึ่งได้ยังไง นี่คนเราไม่คิดกัน การศึกษาก็ศึกษามามาก 

ประโยค ๙ ก็มีเยอะในเมืองไทยเรา คนเป็นมหาในเมืองไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะ 

หลายหม่ืนองค์ก็แล้วกัน มีองค์ไหนสักองค์คิดอย่างนี้ไหม? ไม่คิด ไม่เข้าใจ

เช่นเดียวกัน เอาตามที่หนังสือว่า นี่คือปัญญาไม่มี มีแต่ความรู้ คือตีปัญหา

ในธรรมะไม่แตก ก็เลยไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เพียงรู้ตามต�ารามาก็เอา

ตามนั้นเฉยๆ นี่คือไม่มีปัญญา มีแต่ความรู้ ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เต็มตู้

ก็ไม่ได้เอามาคิด ในสมัยครั้งพุทธกาลมีอย่างน้ีไหม? ไม่มีเลย คนจะเป็นร้อยคน 

พันคน หมื่นคน หรือแสนคน จะไปหาพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพระอริยเจ้าก็ดี 

จะสอนเรื่องปัญญาก่อนทั้งนั้น ไม่มีค�าว่าสมาธิ ไม่ใช่ว่า “เอ้า! เธอทั้งหลาย

มารวมตัวกันแล้ว มาท�าสมาธิให้เกิดปัญญา” ไม่มีสอนกันอย่างนี้ในสมัยครั้ง

พุทธกาล ถ้าสอนใครหามาสิ มันไม่มีเลย
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หลวงพ่ออ่านต�าราพระไตรปิฎกมาหมด รู ้ว่าพวกฆราวาสในสมัย

ครั้งพระพุทธกาลเขาเป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยวิธีใด หลวงพ่อไม่ได้ส่งเสริมให้

คนท�าสมาธิมากเกินไป คือให้ท�า แต่ให้ท�าเพื่อเป็นฐานของปัญญาเท่านั้นเอง 

เมื่อท�าไปแล้ว เอาก�าลังของสมาธิที่มีอยู่นี้ไปบวกกับปัญญาให้ได้ ปัญญาเรา

ก็ต้องสร้างขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง ท�าสมาธิไปมันจะไปบวกกันเอง มันไม่ยาก 

จะสอนท�าสมาธิอย่างเดียวเพื่อให้ปัญญามันเกิด นี่มันไม่ได้ ถ้าเป็นได้อย่างนี้ 

ท�าไมปัญญาจึงไม่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์สมัยท่ีบวชใหม่ๆ แล้วนั่งสมาธิอยู่ 

เขาคิดหรือเปล่า? ไม่คิด คนมีการศึกษา มีความรู้ดีพอสมควร น่าจะคิดได้ 

ถ้าปัญญาเกิดจากสมาธิจริง สมัยพระพุทธเจ้าท�าสมาธิอยู่กับดาบสอาจารย์

ทั้งสองอยู่ห้าปีกว่าๆ ท�าไมปัญญาไม่เกิดขึ้น น่าจะคิดได้เรื่องนี้ ในสมัยนี้จะ

ว่าปัญญาเกิดข้ึนจากสมาธิสงบได้ยังไง ยังไงก็แล้วแต่ หลวงพ่อจะสอนไป

เรื่อยๆ ก็แล้วกัน ชีวิตเรามีอยู่แค่นิดเดียว สอนให้มันเต็มที่ก็แล้วกัน อะไรจะ

เกิดก็ให้มันเกิด

โยมเล่ำตัวอย่ำงอุบำยธรรม

หลวงพ่อ: อุบายธรรมที่โยมพูดมาเมื่อก้ี มันเทียบทางโลก แล้วถ้าเทียบทางธรรม 

จะเทียบยังไง? 

โยม: สมมติต้นไม้นี้ก็คือโลกที่คนเรามาเกิด และทุกคนก็ต้องจากไปโดยท่ีไม่ได้

เอาอะไรไปเลย แต่นกที่มันตีที่มันแย่งกัน ทั้งๆ ที่ผลไม้มันเต็มต้นอยู่ มันกลัว

ว่ามันจะไม่พอ มันก็ตีกัน ก็เหมือนกับคนบางพวกก�าลังตีกัน แย่งสมบัติกัน 

จะเป็นจะตาย แต่ว่าเอาอะไรไปไม่ได้ ทุกคนต้องทิ้งไว้หมด และความอยาก

ความหิวก็เหมือนกับตัณหาที่จะพาเรากลับมายังต้นไม้นี้อีก เดี๋ยวหิวแล้วก็

จะต้องมาอีก แล้วก็มากิน แล้วก็ตีกัน ทั้งๆ ที่ของมันเต็มต้น แต่ก็กลัวว่าจะ

ไม่พออย่างนี้เจ้าค่ะ

หลวงพ่อ: ใช้ได้ๆ คิดเรื่องใหม่อีก อย่าเอาเรื่องเดียว
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โยม: อีกเรื่องหนึ่ง ทีแรกคิดว่าสามีติดเรา แต่พอคิดไปจริงๆ แล้ว คิดทั้งสองทาง 

ไม่ใช่ว่าเขาติดเรา เราติดเขาต่างหาก อยากไปก็ไปไม่ได้ พอมองย้อนกลับไป

ที่แท้เพราะอะไร? เพราะเรากลัวว่าไปแล้วจะไปไม่รอด เราห่วงตัวเรา ถ้าเราไป

ไม่รอดและกลับมา แล้วเขามีภรรยาใหม่ สมบัติก็หมด เราจะท�ายังไง คิดแล้ว

ว่าเราไม่ได้ห่วงเขา หลวงพ่อให้คิดกลับกันใช่ไหมคะ คิดเป็นเหตุกับผล อุ๊ยตาย 

มันตัวเรานี่เองที่ไปไม่ได้ แล้วท�าให้เขาอารมณ์เสียเจ้าค่ะ คือเราอารมณ์เสีย 

เราอยากจะไปแต่ไปไม่รอด เราหาวิธีที่จะไปแต่ไม่รู้ว่าจะท�ายังไง เราก็เลยเครียด 

และก็ท�าให้เขาเครียดด้วย ทีแรกนึกว่าเราห่วงเขา จริงๆ เราห่วงตัวเราเอง

หลวงพ่อ: ใช้ได้ สิ่งที่เราสร้างให้ตัวเองมาแต่ก่อน สร้างตัวสมุทัยสร้างอะไรบ้าง 

แนวความคิดทั้งหมดก็เป็นตัวสมุทัย เป็นตัณหา มันมีมาก แต่เราลืมตัวไปซะ 

ที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดไว้เลย ก็เริ่มใหม่ พิจำรณำว่ำควำมคิดที่ผ่ำนมำมันเป็น

ตัวตัณหำ ตัวสมุทัย ตัวสังขำรกำรปรุงแต่งต่ำงๆ เรำต้องตั้งหลักไว้ ต้องหำ

วิธีกลับควำมคิดให้ได้ อย่ำหลงไปอย่ำงเดียว อย่ำคิดเพลินไปอย่ำงเดียว 

อย่ำหลงตำมตัณหำกิเลสสังขำรไปอย่ำงเดียว เหมือนกับว่าเมื่อรถเราวิ่ง



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๘๐

เข้าวันเวย์ ก็ให้รู้ว่าเราหลงเข้าวันเวย์แล้ว จากนี้ไปให้หาทางกลับรถ ถ้าเข้า

วันเวย์ไม่รู้ตัวก็ตายล่ะทีนี้ ไปเรื่อยๆ ไปโน่น ลงทะเลไปเลย ชาติหน้าค่อยว่ากัน 

นี่การภาวนาก็เหมือนกัน หากในความคิดเห็นของเราเข้าทางวันเวย์ (คิดไป

ตามกิเลสสังขาร) ก็ไปไม่ได้เหมือนกัน ต้องหาที่กลับ

โยม: อย่างเวลาเดินนี่เจ้าค่ะ ไม่ได้คิดจินตนาการอย่างที่หลวงพ่อบอก มันจะ

ผุดขึ้นมาเองเลย อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่คะ?

หลวงพ่อ: ที่ผุดขึ้นมำเองมันเอำแน่ไม่ได้ มันเป็นตัณหำหลอกก็ได้ ถูกก็ได้ 

ผิดก็ได้เหมือนกัน เอำแน่ไม่ได้ ไม่เหมือนกับสิ่งที่เรำนึกคิดขึ้นเอง คืออย่ำคอย

ให้มันเกิดขึ้นเอง แต่ให้เรำตั้งขึ้นเอง สร้ำงขึ้นเอง ของจริงทุกอย่ำงเป็นอย่ำงนั้น 

ถ้าให้ผุดขึ้นเอง อันนั้นมันเสี่ยง ส่วนมากจะผิดมากกว่าถูกหรือไม่ถูกเลยก็ได้ 

มันผุดขึ้นมา ถูกมีไหม? มี แต่น้อยมากจะถูก มันส่วนมากจะผิด

ควำมโลภมันอยู่ที่ใจอยำก

โยม: ถ้าคิดอย่างหลวงพ่อ จิตมันจะสลดใช่ไหมคะ? มันจะไม่อยากกอบโกย 

ไม่อยากจะอะไร

หลวงพ่อ: นั่นแหละ มันเกิดสลดสังเวชใจ เรื่องกอบโกย เอาแต่พอดี อย่าให้

มันมากไป นี่ลักษณะควำมโลภ เขำไม่นับว่ำของน้อยของมำก มันอยู่ที่ใจ

คือกำรอยำกเอำต่ำงหำก แยกให้เป็น ความโลภอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่ที่ของมาก

ของน้อยนะ ถ้าใจมีความโลภ เงินหนึ่งบาทก็โลภ ถ้าใจไม่มีความโลภ ได้เงิน

มาร้อยล้านก็ไม่เรียกว่าโลภ รู้จักพอดี การได้เงินมามากๆ มันเกิดมาเป็น

ผลพลอยได้ ก็เอาไปสิ ความโลภอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่ที่ของ

ตัวอย่างเราท�าบ้านจัดสรร ได้เงินมาร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ก็เอามาสิ 

ไม่ได้โลภหนิ วันต่อไปมันได้มาสามร้อยล้าน ไม่ได้โลภหนิ ก็เอานั่นแหละ 

ไม่ใช่โลภ เราไม่เข้าใจความโลภ เดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าความโลภขึ้นอยู่กับการเอา

ของมากๆ นี่ไม่ใช่ คนละเร่ืองกันเลย ที่เขาว่า “อย่าเอามากไปนะ มันจะโลภ” 
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ไม่ใช่อย่างนั้น มันอยู่ที่ใจ คนเราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติ การเอาของมาก

แสดงว่าโลภมาก ไม่ใช่ ไม่ถูก

โยม: ถ้าน�้าขึ้นให้รีบตักใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: มันอยู่ที่ใจ ถ้าใจโลภ เงินหนึ่งเหรียญก็โลภได้

โยม: ถ้าเอามาก จะได้มาท�าบุญ ก็ยิ่งดีใช่ไหมเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: น่ีทางออก ก็เหมือนฆ่าสัตว์ท�าบุญนั่นแหละ การฆ่าสัตว์จะกลายมา

เป็นการท�าบุญได้ยังไง ไปฆ่าสัตว์แต่เอามาท�าบุญไม่กี่ส่วน อย่างวัวตัวหนึ่ง ฆ่าวัว

เพื่อท�าบุญ เอาไปท�าบุญกี่กิโล นอกนั้นที่เหลือเอาไปท�าอะไร นี่หลักเดียวกัน 

คือหาทางออก หาทางแก้ตัว เหมือนกับได้เงินมาหมื่นเหรียญ แล้วท�าบุญจริงๆ 

กี่เหรียญ สองเหรียญ สิบเหรียญ ร้อยเหรียญ แค่นั้นท�าไปท�าไม ทางแก้ตัวเฉยๆ 

มันรู้ทันกัน (หลวงพ่อหัวเราะ) นี่กิเลสมันหลอกให้เราหลงได้

กำรอยู่ร่วมกันเป็นเพียงสมมติ

โยม: เคยได้ยินหลวงพ่อเทศน์ว่า คนเราหลงนึกว่าความรักคือความสุข มีชีวิต

ที่ดี มีสามีที่ดี จึงมีความสุขตรงนั้น แต่หลวงพ่อบอกว่า จริงๆ แล้วหารู้ไม่ว่า

ในความสุขนั้นมีความทุกข์มหันต์ซ่อนอยู่ เพราะหากคนหน่ึงตายไป ตัวเรา

จะร้องห่มร้องไห้เสียใจมากมายขนาดไหน หลังจากโยมฟัง ก็คิดดึงกลับเข้า

มาหาชีวิตตัวเอง ชีวิตนี้อยู่ที่อเมริกามายี่สิบปีก็ผูกพันกับสามีมาก ก็มีกันแค่

สองคน ไม่มีใคร พอเริ่มหันกลับมามองหน้าเขาและคิดว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเขา 

แค่นั้นมันก็รู้สึกว่าใจมันทนไม่ได้ เลยเริ่มที่จะต้องฝึกตัวเองและคิดว่าถ้าไม่มี

เขาในวันพรุ่งนี้แล้วตัวเองจะท�ายังไง คราวนี้บางวันคิดแล้วใจมันเย็น บางวัน

คิดแล้วใจมันก็ยังสั่น ไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีวิธีอะไรพอจะแนะน�าได้? 

หลวงพ่อ: ไม่มีอะไร ไปดูหมาก็แล้วกัน ไปกราบหมา มันไม่มีผัวมันก็ยังมี

ชีวิตอยู่ได้ “ท�าไมมึงเก่งแท้! ท�าไมกูไม่เก่งเหมือนมึง!” นี่ท�าไมร้องห่มร้องไห้? 
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คือไม่รู้จักของจริง ของจริงมันมีอยู่ คือการพลัดพรากมันมีอยู่ แต่เราไม่ยอมรับ 

ต้องฝึก กำรคิดว่ำอยู่ร่วมกันนั้นเป็นกำรคิดไปตำมสังขำร นี่คือผัวกู เมียกู 

ลูกกู คิดไปตามสังขารทั้งหมด ให้คิดในมุมกลับว่ำจ�ำเป็นต้องพลัดพรำกจำก

กันไป ต้องฝึกใจตัวเองเอำไว้ พิจำรณำว่ำกำรอยู่ร่วมกับสำมีเป็นสมมติยังไง 

ค�ำว่ำผัวเมียมันเป็นสมมติ เหมือนกับเอำหญิงคนหนึ่ง ชำยคนหนึ่ง มำผูกคอ

ใส่กัน แล้วบอกว่ำเธอสองคนเป็นผัวเมียกัน มันหลงสมมติได้ยังไงเล่ำ คนเรา

ปัญญาไม่มี จึงหลงสิ่งสมมติ

เมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว เราจะท�าตัวเป็นเมียเขาให้ดีที่สุดในกิริยาเท่านั้นเอง 

ต้องรู้จักธรรมะ ต้องท�าหน้าที่เป็นเมียเขาให้ดีที่สุด เป็นเมียเขาต้องท�ายังไง? 

ก็ท�าตามหน้าที่ น่ีเป็นกิริยาในการท�า อีกตัวหนึ่งคืออกิริยา เรื่องส่วนตัว ส่วนตัว

เราเป็นเมียคนไม่เป็น ไม่ใช่เมียคน ไม่ใช่ตนด้วย ไม่ต้องเมียเขานะ เพราะตน

ก็ไม่มีด้วยซ�้าไป ตัวอกิริยามันมีไม่เป็น ต้องเข้าใจว่าตัวกิริยาท่ีมีอยู่เป็นสมมติ 

ต้องท�าตามหน้าที่ ลึกๆ ภายในใจต้องฝึกใจของเราให้ได้ก่อน นี่เราฝึกตัวเอง

ไม่เป็นจึงเป็นอย่างนี้ เรำไปมอบกำยถวำยใจให้เขำทั้งหมดแล้ว ถวำยไป

ท�ำไมเล่ำ ใจเรำต่ำงหำก เรำก็เรำสิ เขำก็เขำสิ ต้องแยกให้เป็น เวลาเราตาย

เขาช่วยเราได้ไหม? ก็ไม่ได้อีก เราก็เรา เขาก็เขาอีก ต้องมีปัญญาแยกให้เป็น

โยม: หลวงพ่อเจ้าคะ คิดอย่างนี้ เดี๋ยวลูกศิษย์หลวงพ่อก็มาบวชกันหมดนะสิ

หลวงพ่อ: ไม่ให้บวชหรอก แค่ดึงมาเข้าวัดก็ยากเหลือเฟือแล้ว หลวงพ่อ

ไม่ให้บวช

โยม: ถ้าจิตเราทราบแล้วว่าเราอยากจะเดินตามทางที่ถูก คือทางนิพพาน 

แต่เราก็ยอมรับกับตัวเราเองว่ายังมีกิเลสมากมาย จึงพยายามจะค่อยๆ ลดละ

ความผูกพันต่างๆ ที่จะเป็นยางเหนียวดึงเรากลับมาอีก จุดนั้นที่เราเห็นแล้ว 

หลวงพ่อมีตรงไหนท่ีพอแนะน�าให้เราพิจารณาเพื่อให้ตัดความผูกพันตรงนั้น

ได้มากขึ้นคะ? 

หลวงพ่อ: อันนั้นให้เราหาเองก็แล้วกัน ตัวใครตัวมัน ตรงไหนที่เราดึงดูดกับ

เขาอยู่ หลวงพ่อไม่ใช่เมียเขาหนิ เราเป็นเมียเขา เรารู้ของเราเองว่ามันดึงดูดกัน
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จุดไหน หลวงพ่อไม่ได้เป็นผัวใครเมียใครทั้งสิ้น ของใครของมัน เราเป็นเมียเขา 

เรากับเขาดึงดูดกันยังไงเราต้องรู้ตัวเราเองสิ

โยม: คือการอยู่ร่วมกัน มันไม่ใช่สามีภรรยาเพียงอย่างเดียว มันเป็นทั้งพ่อ 

ทั้งพี่ ทั้งเพื่อน

หลวงพ่อ: นั่นแหละ อะไรก็แล้วแต่ เราจะรู้ของเราเอง ผู้อื่นรู้ให้เราไม่ได้เลย 

ค�าว่า “อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ” ต้องตีความหมายให้เข้าใจ ให้เรารู้ว่าเราจะพึ่ง

ตนเองได้ยังไง ผู้อื่นไม่มีทางหรอก การพึ่งตนได้ต้องมีปัญญาเท่านั้น มีปัญญา

แก้ปัญหาตัวเองให้เป็น จะให้ผู้อ่ืนแก้ให้นั้นไม่มีทาง ถึงวันนั้นเราต้องพึ่ง

เราเองทั้งนั้น จะไปพึ่งผู้อื่นให้เขาแก้ให้มันยาก แก้ไม่ตกหรอก ของใครของมัน 

เราสร้างปัญหาเอง เราก็ต้องแก้เอง เรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่ง ใครจะ

มาบ่งให้เรา เราบ่งเองสิ ค�าสอนของพระพุทธเจ้า “ตนเตือนตนด้วยตนเอง” 

นี่ชัดเจนมากเลย ทุกอย่างเราต้องเตือนตนเอง แก้ปัญหาของตัวเองทั้งหมด 

จุดไหนที่เราต้องแก้ไขก็แก้ไข หาที่แก้ให้ได้ เรำเป็นคนผูกตัวเอง เรำเกิดกับ

โลกอันนี้มำหลำยกัป ที่ผ่ำนมำใครผูกเรำอยู่? เรำผูกตัวเองทั้งนั้น เมื่อเรำ

ผูกเอง ท�ำไมจึงไปโวยวำยให้ผู้อ่ืนมำแก้ให้เรำ ต้องแก้เองทั้งหมด นี่เป็น

คนโง่หรือคนฉลำดกันแน่ กำรคิดผูกตัวเองคิดเป็น กำรคิดแก้ท�ำไมคิดไม่เป็น 

นี่คนเรา การคิดผูกตนเองคือการคิดไปตามสังขารการปรุงแต่ง คิดเป็นทั้งวัน

ทั้งคืน ช�านาญด้วย แต่คิดแก้ตัวเองมันคิดไม่เป็น อันนี้โง่หรือฉลาด มันต้องฝึก

การแก้ตัวเองให้เป็นสิ ก็เหมือน “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ที่หลวงพ่อ

เขียนให้ ส่วนที่สองคือการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่วนแรกคือการคิดผูก

ตนเอง ส่วนนี้ไม่ต้องสอน พวกเราช�านาญกันอยู่แล้ว เลยต้องมาฝึกการคิด

แก้ปัญหาตัวเอง น่ีหลวงพ่อเพียงยกตัวอย่าง ของจริงมีมากกว่านี้ ทุกคนมี

วิธีผูกตนเองมากกว่านี้

ส่วนแรกคือการคิดของฝ่ายสมุทัย คือตัณหา สังขาร คือหลอกตัวเอง

ให้หลง ส่วนที่สองคือการคิดกลับหักมุมเพื่อให้เป็นวิปัสสนา นิโรธ ดับทุกข์ 

ตัวส�ำคัญคือควำมคิดหักมุม ต้องฝึกคิดให้ดี เม่ือควำมคิดฝ่ำยสังขำรเกิด
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ขึ้นมำ ก็ให้เอำควำมคิดฝ่ำยนิโรธหักล้ำงกันให้ได้ทันที หักมุมกันให้ได ้

ไม่ใช่คิดว่า นี่ผัวกู เมียกู ลูกกู รักกันไปนั่น คนเรามันหลงกันมากมายอะไร

ขนาดนั้น เรามาแก้ความหลงของตัวเองสิ นี่กำรภำวนำปฏิบัติ เรำหลง

จุดไหนมำแก้จุดนั้น เรียกว่ำ “ตนเตือนตน” เตือนจุดท่ีมันหลงนั่นแหละ 

เราหลงผัวก็ต้องแก้ท่ีเรายังไง? คือคิดว่า แต่ก่อนผู้ชายคนนี้นะ ผู้ชายคนที่

เป็นผัวเรา ที่เรารักนี่แหละ ถ้าไม่ได้มีพ่อแม่ปู่ย่ามามัดมือเรากับเขาให้เป็น

ผัวเมียกัน ต่างคนต่างอยู่ธรรมดาๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหม? ไม่เกิด ถึงเขา

จะตายไป ก็ตายไปธรรมดานั่นแหละ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไม่ได้เป็น

เมียเขาหนิ เราเป็นเมียเขาโดยสมมติเฉยๆ จะไปหลงท�าไม ต้องคิดว่าหากเรา

ไม่ได้แต่งงานกับเขา เขาตายไปเราก็จะเฉยๆ คือเดี๋ยวนี้เราหลงสมมติ ปัญญาก็

ไม่มี ถ้าเรามีปัญญาแก้ มันง่าย มันวางได้ทันที “โอ๊ย! กูหลงโลกอันนี้” คนเรา

คิดผูกนี่ผูกเป็น แต่คิดแก้กลับแก้ไม่เป็น

สมมติว่าเราเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินผ่านมา เขาเอาเชือกผูกแขนผูกขา

เดินด้วยกัน นี่เราจะคิดว่าอย่างไร ดีหรือบ้า? (หลวงพ่อหัวเราะ) บ้าไปแล้วๆ 

เอาเชือกผูกแขนขา บ้าไปแล้ว ดังค�าปริศนาธรรมว่า

“ปุตโต คีเว  บุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอ

ธะนัง ปาเท  ทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้

ภะริยา หัตเถ  ภรรยาเยี่ยงบ่วงปอ รึงรัด มือนา

สามบ่วงใครแก้ได้  จึงพ้นสงสาร”

นี่ใครแก้ให้ใคร? เราผูกไว้เอง พะรุงพะรัง บ้าหรือเปล่า

โยม: ความกตัญญูเป็นสมมติด้วยไหมคะ?

หลวงพ่อ: ความกตัญญูนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมมติโลก แต่เป็นในทางที่ดี 

เป็นธรรมได้ แต่สิ่งทั้งหมดต้องรู้จักค�าว่าอุเบกขา พรหมวิหำร ๔ คือ เมตตำ 

กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ ธรรมสี่ข้อน้ีมันจะมีข้อหนึ่งเป็นตัวเผด็จกำร เป็นตัว
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หักล้ำงกัน คืออุเบกขำ ต้องฝึกให้ดี ให้ช�ำนำญ เม่ือมีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงมัน

จะแก้ไขได้ อุเบกขาตัวนี้ ไม่ใช่ว่ามีความรักขึ้นมาแล้วก็รักอยู่อย่างนั้น ผัวกูก็

ผัวกูอยู่อย่างนั้น อุเบกขาไม่มีเลยสักนิดหนึ่ง ไม่มีก็หลงอยู่อย่างนั้น อุเบกขา

เป็นตัวหักมุม พยายามวางให้ได้ คนหลงก็ว่าผัวกูๆ อยู่อย่างนั้น ดีอย่างนั้น

ดีอย่างน้ี รักกันอยู่อย่างนั้น พอมีอะไรเกิดขึ้นก็สงสารผัวกูๆ สงสารเกินขอบเขต 

มันก็ถูกอยู่ แต่มันเป็นทุกข์ใจ อุเบกขามีอยู่ท�าไมไม่น�ามาใช้งานเล่า มันต้อง

รู้จัก คนเราต้องฉลาด ถ้าเรามีปัญญา มันง่ายนิดเดียว มันคิดหักมุมกันทันที 

คนคิดถึงกันไม่ใช่ว่าจะคิดถึงกันตลอดไป ตัวอย่างง่ายๆ ดูอย่างโยม

คนที่นั่งอยู่นั่น ปีที่แล้วหลวงพ่อมา เขาน�้าตาไหลซึมอยู่นั่น น�้าตาไหลทุกวัน

เพราะคิดว่าผัวกูนั่นแหละ เดี๋ยวนี้ไหลหรือเปล่า ไปถามเขาสิ เขาหยุดไหลแล้ว 

แสดงว่าคิดได้แล้ว เรามันยังไม่ได้ มันยังหลงอยู่



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๘๖

โยม: โยมก�าลังหาวิธี อย่างบางทีต่ืนขึ้นมาตอนดึกก็พยายามมองเขาว่า นี่ยังมี

ลมหายใจเข้าออก ถ้าลมหายใจหยุดตรงนี้ เขาก็คือศพอยู่ตรงนี้นี่เอง พยายาม

จะหาวิธีคอยท�าใจให้วางจากตรงนั้นได้ แต่หลายๆ วิธี ก็ยังไม่ค่อยคล่องค่ะ

หลวงพ่อ: วิธีน้ันไม่ส�าคัญ จริงๆ คือการท�าใจ ถ้าท�าใจเป็น นิดเดียวก็มี

ความหมาย วิธีไม่ต้องมากมาย มันส�ำคัญคือกำรท�ำใจอย่ำงเดียว ถ้ำท�ำใจ

ไม่ได้นะ วิธีสักร้อยอย่ำงพันอย่ำงก็ไม่มีควำมหมำยอะไรเลย

แม้คนจะรู้จักวิธีดีก็ตาม เหมือนกับรู้จักทั้งหมดว่า นี่ก็เป็นอาหาร นั่นก็

เป็นอาหาร ร้อยอย่างพันอย่าง รู้จักหมดทุกอย่างเลย แต่หากเราไม่รู้วิธีท�ากิน 

ความรู้ทั้งหมดนั้นไม่มีความหมายอะไรเลย วิธีท�ากินน้ันมีหลายอย่างหลายวิธี 

เราไม่จ�าเป็นต้องรู้ทั้งหมด ขอให้รู้เพียงอย่างเดียวก็ท�ากินได้ จึงจะมีความหมาย 

มีประโยชน์ นั่นคือถึงจะรู้อุบายหลายวิธีก็รู้ไปเถอะ ถ้าท�าไม่ได้ก็ไม่มีความหมาย

อะไรเลย ส�าคัญคือการท�าใจอย่างเดียว

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

ตัวอย่างหลวงพ่อเองมีนิสัยปฏิบัติเพื่อทั้งส่วนตัวและเพื่อส่วนรวม คือต้อง

สั่งสอนประชาชน จึงต้องเป็นดั่งแม่น�้ามหาสมุทร เป็นคนพิสดาร กว้างขวาง 

รอบรู้ ส�าหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเพียงเพื่อตัวเองอย่างเดียว ไม่ต้องเอามากหรอก 

แค่เอาตัวรอดก็พอแล้ว ไม่ต้องเอาแบบหลวงพ่อหรอก เพราะหลวงพ่อต้อง

สอนประชาชนส่วนรวม จึงตีกรอบอุบายให้กว้างขวางไว้ พูดง่ายๆ ว่า เหมือนกับ

กระทรวงหนึ่ง ต้องรู้จักทุกหน่วยงานในกระทรวงนั้น ใครถามปุ๊บ ตอบได้ทันที 

หรือเป็นนายกรัฐมนตรี ใครถามกระทรวงไหน รู้จักเรื่องกระทรวงนั้น พวกเรา

เป็นเพียงสมาชิกผู้แทนฯ ธรรมดาๆ หลวงพ่อเป็นผู้สอนคนจึงต้องเตรียมพร้อม

ทุกอย่าง พวกเรำขอให้รู้ธรรมดำๆ ไม่ต้องเอำมำกหรอก แค่รู้แล้วรอดพ้นไป

ได้ก็พอ เอำตัวรอดเป็นยอดคนก็แล้วกัน ย่ิงตั้งฐำนมำกเกินไป แต่ปัญญำเรำ

ไม่ถึงก็เสียหำยหมด ท�าอะไรก็ไม่ได้ วางกรอบกว้างเกินไป ปัญญาหยั่งไม่ถึง 

ความสามารถหยั่งไม่ถึง ก็จะเสียหายหมด ท�าอะไรไม่ได้เลย 



๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๑๘๗

เหมือนกับปลาที่เราเอามามากมายมหาศาล แต่เอาเกลือนิดเดียวไปใส่ 

มันก็จะเน่าหมด มันไม่สมดุลกัน เกลือเขาเอาไว้ใส่ปลาไม่ให้เน่า หรือว่าปลา

เต็มหนึ่งคันรถ แต่มีน�้าแข็งเพียงก้อนเดียวไปใส่ มันอยู่ได้ไหมเล่า? มันไม่ได้ 

นั่นคือเราวางกรอบกว้างเกินไป แต่ปัญญาเรานิดเดียวเอง ก็เลยเอาไปใช้ไม่ได้ 

มันต้องให้สมดุลกัน

เหมือนกับท�าแกงหม้อใหญ่ แต่ใช้น�้าปลาเพียงหยดเดียว มันจะไปอร่อย

ได้ยังไง ต้องดูก�าลังเราด้วย คิดอะไรมากไป แต่ปัญญาหยั่งไม่ถึง คิดมากก็เสีย

ไปเฉยๆ ไม่มีประโยชน์อะไร

ค�ำว่ำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หมำยถึงอะไร? อุบำยธรรมะ

มีแค่ไหนก็พิจำรณำให้แยบคำยแค่นั้นก็พอ ดีที่สุด ไม่ใช่ว่ำมีอุบำยธรรมะ

มำกมำยมหำศำล แต่ปัญญำแยบคำยไม่มีเลย นี่ก็เสียหำยหมดเลย

เหมือนกับแกงหม้อใหญ่ๆ เวลาจะเอามากินแล้วใส่น�้าปลาหยดเดียว

มันจะอร่อยได้ยังไง จะให้หมา หมาก็ไม่กินนั่นแหละ (หลวงพ่อหัวเราะ) 

จะเอาอย่างหลวงพ่อไม่ได้นะ หลวงพ่อเป็นผู้สอนคนทั่วไป คนในโลกจะมา

ถามหลวงพ่อนี้ตอบได้ทั้งหมดทุกคน นี่ของส่วนตัวหลวงพ่อ ปัญญามันจึงต้อง

มากไว้ก่อน หลวงพ่อสมบูรณ์แบบนะ ไม่ใช่ธรรมดา ค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

มีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถถามได้ทุกข้ันตอน คือว่าสมบูรณ์แบบ ถึงเป็น

แกงหม้อใหญ่ก็อร่อยทั้งหม้อนั่นแหละ คือท�าเพื่อประชาชน

โยม: ตัวอย่างตอนผมพบหลวงพ่อสมัยก่อน ผมก็ท�าสมาธิ ผมก็หวังจะเป็น

พระอรหันต์ แต่หลังจากที่มาเจอหลวงพ่อและเข้าใจธรรมะหลวงพ่อ เราก็

ลดฐานะตัวเองลง ตอนนี้เข้าใจแล้วก็สบายใจ ยิ้มได้ตลอด

หลวงพ่อ: แต่ก่อนเรามักใหญ่ใฝ่สูงเกินไป มักใหญ่ใฝ่สูงผิดทางด้วยซ�้าไปนะ 

ในการภาวนานี้เป็นลักษณะตัวใครตัวมัน คือแนะแนวทางให้ ใครจะเอาไป

ได้แค่ไหนก็ตัวใครตัวมัน
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๑๘๘

เมื่อแพ้ควำมอยำก ก็ต้องปล่อยให้เจ็บเอง 

โยม: หลวงพ่อคะ มีคนฝากถามปัญหานะคะ ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราท�านี้เรารู้ว่า

ไม่ถูกต้อง แต่เหมือนกับมันมีข้อคัดค้านเหลือเกินที่อยากจะท�าและก็ห้ามใจ

ตนเองไม่ได้ จะมีวิธีแก้ให้ใจเข็ดหลาบยังไงคะ?

หลวงพ่อ: เรื่องกรรมนี้ต้องพิจารณาให้มาก เพราะกรรมเป็นตัวตัดสินชี้ขาด 

ใจเราต้องรับผลของกรรมให้ได้ เหตุกับผลมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง ถ้าท�าเหตุ

อย่างนี้ จะเกิดผลยังไงบ้าง เรากลัวผลที่เกิดขึ้นในทางไม่ดีหรือไม่

โยม: กลัว แต่ก็อยากจะท�า

หลวงพ่อ: นั่นแหละ พิจารณาเห็นโทษได้อยู่ แต่รู้แล้วยังอยากท�า คนพวกนี้ท้ิง

ไปเลย ช่วยไม่ได้เลย ก็ต้องโยนเข้าป่าไปเลย ถีบส่งเลยก็แล้วกัน เหมือนกับว่า

จระเข้อ้าปากรออยู่แล้ว เม่ือไม่ฟังก็ถีบส่งไปเลย คนมันโง่กว่าหมาอีก ถ้าหมา

มันรู้ว่าจระเข้อ้าปาก มันไม่เข้าไปนะ แต่คนยังจะเข้าไป เราก็ยันเข้าไปเลย 

โง่ขนาดนั้นก็มีคนเรา เมื่อรู้โทษภัยอยู่แล้ว จะเข้าไปท�าไมเล่า จะดึงให้ออกมา 

มันมีแต่จะเข้าอย่างเดียว เรำก็บอกแล้วว่ำส่ิงนี้ไม่ดี เป็นโทษอย่ำงน้ี เป็นภัย

อย่ำงนี้ ถ้ำไม่ฟัง อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะ ยันเข้าไปเลย (หลวงพ่อ

หัวเราะ) มันไม่ฟัง ให้มันเจอของจริงก่อน จึงจะบอกได้ในภำยหลัง มันถึง

จะเข็ด ต้องให้ขามันขาดไปสักขาหนึ่งก่อน มันถึงจะเข็ดหลาบ

เหมือนกับแม่ชีคนหนึ่ง อยู่ที่วัดถ�้าพวง อ�าเภอส่องดาว เป็นแม่ชีสาวๆ 

มาลาหลวงพ่อ บอกว่าจะสึก ก็เลยถามเขาว่าจะสึกเป็นยังไง เขาบอกว่าอยาก

ไปหาความสุขทางโลก คือทางกามคุณนั่นแหละ คล้ายๆ กับว่าชีวิตมันจะขาด

ไปสักอย่างหน่ึง พูดง่ายๆ ว่าไม่สมบูรณ์แบบ เหมือนกับหลวงพ่อนั่นแหละ 

เห็นใจเขาเหมือนกัน ในชีวิตหลวงพ่อก็เคยเป็นแบบนี้ ถ้าเราจะอธิบายให้เขา

ฟังว่า มีครอบครัวมาอย่างนี้ มีลูกมาอย่างนี้ เป็นทุกข์อย่างนี้ๆ นะ แต่เขาก็

อยากลองดูอยู่อย่างน้ันแหละ เขาว่ามันอยากรู้จัก ถ้าอย่างนั้นก็ต้องยันเลย 

(ถีบส่งเข้าปากจระเข้) (หลวงพ่อหัวเราะ) คือห้ามแล้วไม่ฟัง นี่เข้าใจหรือยัง
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๑๘๙

เห็นจริงตำมควำมเป็นจริงด้วยปัญญำ

โยม: เมื่อคืนวานนะคะ ขณะฟังหลวงพ่อ โยมก็ต้ังใจฟัง เอ๊ะ! ท�าไมหน้าหลวงพ่อ

ไม่เหมือนกับหน้าหลวงพ่อ โยมมองไม่ค่อยชัด เห็นเป็นกระดูกขาวไปเลย 

แต่บางทีมันก็เหมือนกับจะหายไป โยมก็ว่านี่อะไร เป็นอยู่แบบตั้งนาน โยมก็

ไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้น ว่าจะให้พิจารณาอะไร?

หลวงพ่อ: ไม่ชัด คือปัญญาเราไม่ดีพอ ถ้าปัญญาสว่างพอ มันก็จะเห็นหมด 

ชัดหมด ฝึกปัญญาใหม่ แสดงว่าพิจารณายังไม่แยบคาย มีความสงสัยขึ้นมา 

สิ่งที่ไม่แยบคายจึงท�าให้เกิดความสงสัย คืออยากจะถาม มันต้องพิจารณาใหม่ 

ฝึกปัญญาใหม่ก่อน ถ้าเราปัญญาดีแล้ว ทีหลังไม่ต้องถาม มันจะรู้ในสิ่งนั้นเอง 

รู้ชัดเจนขึ้นเอง นี่ให้พิจารณาต่อ

โยม: โยมเคยตื่นมากลางดึก เห็นข้อมือไม่เป็นของตัวเอง มันเป็นเหมือนกับแก้ว 

เป็นเส้นเลือดเส้นเอ็น เมื่อมองใหม่มันก็ไม่มีแล้ว ทีนี้ไม่ทราบว่าโยมคิดถูก

คิดผิดนะคะ โยมอ่านประวัติหลวงพ่อตอนที่กล่าวถึงหลวงปู่ขาว ท่ีหลวงปูท่าน
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๑๙๐

ไปนั่งผิงไฟอยู่ ท่านก็มองเห็นข้อเท้าของท่านเป็นกระดูก ก็เลยพยายามเจริญ

อัฐิกรรมฐาน จนกระทั่งเห็นตนเองเป็นโครงกระดูกทั้งหมด โยมจะประยุกต์

ใช้อันนี้กับตัวเองได้ไหม?

หลวงพ่อ: ได้ ปัญญาเรามีเพียงเท่านี้ เราต้องเพ่ิมปัญญาเรา เริ่มพิจารณาใหม่ 

เรื่องเก่านั่นแหละ แต่ฝึกปัญญาเราใหม่ เรื่องกระดูกไม่จ�าเป็นต้องเอาส่วนนี้

ท้ังหมด อะไรก็ได้ ให้มีความเพียรมากขึ้น ไม่จ�าเป็นว่าเอาเรื่องเก่า เรื่องอะไร

ก็ได้ แต่ให้อยู่ในขอบข่ายเดียวกัน ค�าว่าไม่เที่ยงเป็นยังไง ค�าว่าอนัตตาเป็นยังไง 

ต้องพิจารณาค�าว่าไม่เที่ยงและอนัตตาให้มากที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงของ

ธาตุขันธ์ มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้ ต้องพิจารณาเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยง

ให้มาก เรื่องอนัตตาให้มาก น่ีปัญญำ ถ้ำมันคิดพิจำรณำมำก มันจะเกิด

ควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น จะเกิดควำมแยบคำย ควำมแยบคำยนั้นไม่จ�ำเป็น

จะต้องมำดูภำพนี้หรอก ถ้าแยบคายในทางปัญญาแล้ว อันนี้มันจะหายหมด 

ไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นรูปภาพ ไม่จ�าเป็น มันเห็นด้วยตัวปัญญำแล้ว คือเห็นจริง

ตำมเป็นจริงด้วยปัญญำ ไม่จ�าเป็นต้องเอารูปภาพมาประกอบ มันจะหาย

สงสัยไปเลย เห็นว่าเป็นอย่างนี้หนอเท่านั้นเอง

โยม: ในการพิจารณากาย หลวงพ่อบอกว่าเริ่มต้นให้พิจารณาธาตุ ๔ กับ

ทรัพย์สมบัติก่อน ทีนี้ถ้าเราไปพิจารณาอสุภะในร่างกาย มันจะไม่ข้ามขั้นไป

หรือคะ?

หลวงพ่อ: ไม่ พิจารณาร่างกายคือพิจารณาในอนิจจัง ไม่ใช่อสุภะ การพิจารณา

ร่างกายต้องแยกให้เป็น อนิจจังต่างหาก อสุภะต่างหาก ทุกขังต่างหาก อนัตตา

ต่างหาก 

โยม: คืนที่ผ่านมาก็นั่งพิจารณาอยู่ โยมก็ตั้งใจท�า เห็นหน้าพี่คนหนึ่งกลายเป็น

แก่เหี่ยว หน้านี่ปริเหมือนกับกระดูกมันจะออกมา โยมก็เพ่ง เดี๋ยวมันก็เป็น 

เดี๋ยวมันก็หาย ท�าไมมันเห็นอย่างนี้ มันคิดต่อไม่ได้เลยค่ะ โยมเริ่มกลัว จะไป

ห้องน�้ายังไม่กล้าเดินไป ท�าไมโยมเป็นอย่างนี้ล่ะเจ้าคะ? จะคิดยังไง มันกลัว

จับใจ ไม่กล้านอนคนเดียว
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๑๙๑

หลวงพ่อ: เอาหมามาเป็นเพื่อนนะ เราดีกว่าหมาหรือชั่วกว่าหมาหนอ กลัวผี

ให้มันตายเถอะนะ ให้มันตายดูสิ มันกลัวที่ไหนไปที่นั่น ผีอยู่ที่ไหนไปที่นั่น 

ไปถามผีดูสิท�าไมมันเกิดเป็นผี ไปคุยกับมันบ้างสิ

โยม: พอตกดึก โยมไม่กล้ามอง เอาโน้ตธรรมะที่หลวงพ่อให้มานั่งพิจารณา 

แต่พอตกดึกโยมก็นอนไม่ได้อีก ลุกขึ้นมาพิจารณา พอมองหน้าพ่ีเขาเละไป

หมดเลย หัวใจโยมแทบจะหยุดเหมือนกัน จะท�ายังไงโยมก็นึกไม่ออก แต่จะ

พิจารณาให้ตัวเป็นอสุภะ พอเห็นแล้วมันจะกลัว เดินๆ แล้วกระดูกมันโผล่ออกมา

หลวงพ่อ: ถ้าเรากลัวผี ต้องเอาผีเป็นหลักไว้ก่อน พิจารณาว่าอะไรคือผี 

ผีคืออะไร ถ้าเรากลัวผี ต้องเห็นผีไว้ก่อน จะเอาอย่างความกลัวธรรมดาไม่ได้ 

เด๋ียวนี้เราไม่เห็นผีมันจึงกลัวผี ผีคืออะไร ต้องเห็นตัวนี้ให้ได้ก่อน ต้องเห็นด้วย

ปัญญานะ แก้กันด้วยปัญญา

โยม: ก็ทราบอยู่ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นผี ใจก็ทราบอยู่ 

หลวงพ่อ: มันทราบอยู่ แต่เราไม่เห็น มันต้องสมมติเราเป็นผีขึ้นมาให้ได้

โยม: มันอยากสวยอยู่หนิเจ้าคะ 

หลวงพ่อ: มันขัดกันตรงนี้แหละ มันขัดกัน ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ มันอยากสวย

อยู่ก็สวยผีนั่นแหละ ผีประดับด้วยน�้าหอมเท่านั้นเอง

อุบำยวิธีกำรสวดมนต์

โยม: อยากถามว่า ถ้ามีเวลาจ�ากัด การสวดมนต์กับการพิจารณาน้ีอะไรส�าคัญ

กว่ากันคะ?

หลวงพ่อ: การพิจารณาส�าคัญกว่า การสวดมนต์สวดเพื่อจะหาที่พึ่งภายนอก 

สวดเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ได้สวดเพื่อกันภัย

อะไรเลย เราเอากรรมเป็นหลัก อะไรจะเกิดให้มันเกิด ไม่ต้องกันภัย ถ้ากรรม

เรามี จะมาก็มา แต่เราสวดเพื่อสบายใจ เพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า 



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๑๙๒

พระธรรม พระสงฆ์ แต่หลักปฏิบัติมันส�าคัญกว่านั้น เขาเรียกว่าปฏิบัติบูชา 

คือปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า นี่ส�าคัญกว่า

โยม: เพราะฉะนั้น ถ้ามีเวลาจ�ากัด เราก็นั่งสมาธิสักห้านาทีให้จิตสงบ แล้วก็

เริ่มพิจารณา ถ้ามีเวลาเหลือก็ค่อยสวดมนต์ หรือยังไงคะ?

หลวงพ่อ: ถึงสวดมนต์ก็สวดได้ ไม่ได้สวดยาว ว่า “อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ …” 

(กราบ)  “สวากขาโต …” (กราบ)  “สุปะฏิปันโน …” (กราบ) ก็พอแล้ว หลวงพ่อ

เอาเท่านี้ ไปธุดงค์หลายสิบปีมีเท่านี้ เว้นแต่ไปพื้นที่มีผีเยอะๆ ก็สวดยาวหน่อย

โยม: ถ้าผีเยอะๆ สวดอะไรคะ?

หลวงพ่อ: สวดมนต์ธรรมดา ให้เขาอ่อนใจ ให้เขารับฟังเราเท่านั้นเอง บางที

สวดปาฏิโมกข์ด้วย สวดแปลด้วย

โยม: อย่างนี้บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกหรือคาถาชินบัญชรก็ไม่ส�าคัญ?

หลวงพ่อ: ก็สวดได้ เราสวดให้เขาอ่อนใจ ให้เขาฟังเรา 

โยม: หลวงพ่อคะ อย่างฆราวาสเวลาสวดมนต์จ�าเป็นไหมว่าจะต้องอัญเชิญ

เทวดา? 

หลวงพ่อ: มันไม่จ�าเป็นหรอก เวลาหลวงพ่อสวดมนต์ เทวดามาเองนะ ไม่ได้

สวดเชิญ เทวดานี้ถ้าคนท�าบุญที่ไหนไปที่นั่น เขาดูว่าคนไหนท�าดี ไม่ต้องเรียก 

มาเอง เหมือนกับเราคนเดียว ต้องมองเพื่อนฝูงว่าคนดีอยู่ที่ไหน เราจะไปหา

คนนั้น นี่เหมือนกัน ถ้าคนพาลเราไม่ชอบ ก็หนีให้ห่างก็แล้วกัน ไม่ต้องให้

ใครบอกเราก็ไป ถ้าเราเรียกพวกเทวดา อันนั้นเป็นพิธีกรรมเฉยๆ หรือถ้าคน

กลุ่มนั้นมาเรียกเรา แต่เราไม่ชอบเขา เราจะไปไหม การเรียกไม่ใช่ว่าจะไป

ทั้งหมดเมื่อไหร่ หรือเราเรียกเขามา ถ้าเขาไม่ชอบเรา เขาจะมาไหม การเรียก

เป็นพิธีเฉยๆ เรื่องการสวดอัญเชิญเทวดาต่างๆ นี้ไม่จ�าเป็น หลวงพ่อไม่เคย

เรียกเทวดามาฟังหลวงพ่อเลย ก็สวดมนต์ธรรมดา เขาก็มาเอง
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โยม: เวลาโยมเดินจงกรม รู้สึกเหมือนกับมีคนมามอง โยมก็นึกบอกว่าขอให้

คุ้มครองโยมด้วย และก็แผ่ส่วนบุญกุศลให้ แล้วก็เดินได้อย่างสบายใจ ก็ไม่

กลัวอะไร

หลวงพ่อ: ถ้าเป็นเทพจริงๆ เขาจะมาคุ้มครองเรานี่แหละ ไม่ให้มีภัยอะไรเกิดขึ้น

โยม: โยมพยายามพิจารณาเรื่องผม เมื่อเด็กๆ มันก็ด�า เดี๋ยวนี้มันเริ่มหงอก

เริ่มร่วง ก็มาพิจารณาเรื่องเล็บ ตอนที่มันยาวเราก็ตัดออก พอทิ้งลงถังมันก็

หายไปหมดแล้ว 

หลวงพ่อ: ให้เราคิดไปเรื่อยๆ บ่อยๆ อย่าไปเกียจคร้านนะ เอาน้อยไปหามาก 

จะไปโหมทีเดียวมันไม่ได้ มันไม่ละเอียด เหมือนกับเขาท�าเส้นทาง เวลาอัดหิน

บดลงเส้นทาง อัดทีละมากหรือทีละน้อย? อัดบางๆ ทีละสามถึงสี่เซนติเมตร 

ค่อยๆ อัดลงไป ไม่เอามากเลย ไม่ใช่เททีละเต็มรถสิบล้ออัดเข้าไป ไม่ใช่นะ 

มันไม่แน่น เขาจะเทไปเกลี่ยไปแล้วก็อัด เดี๋ยวมันก็จะแน่นเอง นี่เหมือนกัน 

การใช้ปัญญาพิจารณาก็ต้องเอาทีละน้อยๆ ให้มันละเอียดไปเรื่อยๆ ท�าให้

แยบคายไปเรื่อยๆ





๑๙๕

สิ่งประเสริฐที่ได้โดยยำก ๔ ประกำร

ค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายหมวดหมู่ หากเรามาพิจารณาดูแล้ว พวกเรา

โชคดีในฐานะที่ได้มาเกิดร่วมโลกเดียวกัน จะมีสักกี่คนที่มาเข้าใจในค�าสอน

พระพุทธเจ้าอย่างนี้ ดังค�าที่ว่า “กิจโฉ มะนุสสะปะฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์

เป็นลาภอันประเสริฐ” นี่หมวดหนึ่ง เราก็มาพิจารณาดูว่าเกิดนี้เกิดอย่างไร 

เป็นลาภอย่างไร คนอื่นเขาคิดเหมือนกับเราไหม มันจะไม่เหมือนกัน เขาเฉยๆ 

ถือว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แล้วกันไป เขาไม่คิดว่าการเกิดมามันประเสริฐอย่างไรบ้าง

อีกหมวดหนึ่งว่า “กิจฉัง มัจจานะ ชีวิตัง การด�ารงชีวิตอยู่ได้แต่ละวัน

เดือนปี เป็นลาภอันประเสริฐ” ต้องมาคิดพิจารณาว่าคนอื่นมีชีวิตอยู่ไม่นานนัก 

เกิดมาไม่ก่ีปีเขาก็ตายแล้ว ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมปฏิบัติเหมือนกับเรา 

นี่ก็หมดโอกาสไป เราน�ามาพิจารณาเพื่ออะไร? เพื่อปลอบใจตนเอง เรียกว่า 

“ปัคคหะ นิคคหะ” ปลอบโยนให้มีศรัทธาแก่กล้ามากขึ้น ไม่ให้ประมาทใน

ชีวิตของตัวเอง เมื่อเกิดมาแล้วก็ให้มีความขยันหมั่นเพียร ท�าดีให้มากที่สุด 

จะพยายามทุกสิ่งทุกอย่าง ท�าความดีทุกประเภท ให้เหลือกินเหลือใช้ก็แล้วกัน 

เพราะการเกิดมานั้นมันยาก ด�าเนินชีวิตอยู่ก็ด้วยความยากล�าบาก

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๒
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อีกหมวดว่า “กิจฉัง สัทธัมมัสสะวะนัง การได้ยินค�าสอนของพระพุทธเจ้า

เป็นของยาก” ที่เราเกิดมาร้อยชาติพันชาติในอดีต ไม่รู้ว่ากี่กัปกี่กัลป์ท่ีผ่านมา 

การได้ยินค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของง่าย ยากมาก เพรำะค�ำสอนของ

พระพุทธเจ้ำไม่ได้มีตลอดไป มีเป็นยุคเป็นสมัย มีเพียงบำงช่วงเวลำ ถึงเรำ

ไม่ได้เกิดในสมัยครั้งพุทธกำลก็ตำม แต่ในยุคนี้สมัยนี้ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ

ยังคงมีควำมสมบูรณ์อยู่ เราก็ได้อ่านจากต�าราและมีครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟัง 

นับเป็นลาภอันประเสริฐอย่างยิ่ง หรือคนอื่นในโลกอันนี้จ�านวนมากมาย เขาได้

ปฏิบัติเหมือนกับเราไหม? ได้ฟังเหมือนกับเราไหม? ส่วนมากไม่ได้ฟัง หรือหาก

ได้ฟังแล้ว เขาจะน�ามาคิดเหมือนกับเราไหม? ส่วนมากไม่ได้คิด ฟังท้ิงฟังขว้าง 

ฟังก็ฟังเฉยๆ ไม่มีความหมายอะไร เหมือนค�าโบราณว่า “สีซอให้ควายฟัง” 

ไม่รู้เรื่องอะไรเลย หรือดังค�าว่า “ตโม ตะมะ ปะรายะโน มืดมาแล้วก็มืดไป” 

บอดมาแล้วบอดไป หนวกมาแล้วหนวกไป ฟังไม่รู้เรื่อง มีค�าสอนพระพุทธเจ้า

อย่างดีมาอธิบายให้ฟัง แต่ฟังแล้วก็เฉยๆ อย่างมากก็เป็นเพียงรู้ตามต�าราว่า

ธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้น ธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ ก็ฟังไปเท่าน้ันเอง 

ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็เหมือนกับขันที่คว�่าอยู่ ฝนตกลงใส่ก้นขัน คือฝนตกได้ 

แต่มันไม่เข้าขัน มันไหลออกหมด รองรับน�้าไม่ได้เลย คือผู้ที่ฟังค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจมีน้อยมาก

อุปมาเหมือนกับมดแดงเกาะผลมะม่วงอยู่ ถึงมะม่วงจะโอชารสหวาน

อย่างไรก็ตาม แต่มดแดงจะไม่ได้กินมะม่วงนั้นเลย ได้แต่ไต่ตอมอยู่อย่างนั้น 

นี่บางคนอ่านต�าราอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ก็เหมือนกับมดเกาะมะม่วงเท่านั้นเอง 

รสชำติของพระธรรมมีอยู่ แต่ไม่รู้ไม่เข้ำใจ ธรรมะในต�ำรำอ่ำนได้ พูดได้ 

เห็นได้ ลูบคล�ำได้ แต่ในควำมเป็นจริงไม่ได้ปฏิบัติ จะได้ลิ้มลองรสชำตินี้

มันต้องปฏิบัติก่อน เม่ือปฏิบัติไปแล้ว มันจะเข้ำใจว่ำรสชำติของพระธรรมน้ัน

แตกต่ำงจำกทำงโลกอย่ำงไรบ้ำง ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจ นี่หมวดหนึ่ง 

เรามาพิจารณาแต่ละหมวดๆ ให้ใจเกิดความปีติเอิบอิ่มขึ้นมาส่วนตัว



๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๑๙๗

อีกหมวดหนึ่งว่า “กิจโฉ พุทธานะมุปปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า

เป็นของยาก” เราก็มาพิจารณาว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านมี

คุณธรรมต่างๆ พร้อมและจะได้มาเผยแผ่ศาสนาในโลกอันนี้เป็นของยากมาก 

พระพุทธเจ้ามีอยู่ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ปัญญาธิกะ ๒) วิริยะธิกะ ๓) ศรัทธาธิกะ

ตัวอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่ีเรากราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ ท่านเป็น

พระพุทธเจ้าด้วยปัญญาธิกะ เป็นผู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมได้เร็วที่สุด 

ง่ายที่สุด เมื่อได้รับค�าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกร ได้ผ่านพระพุทธเจ้า

เพียง ๒๔ องค์ อันนี้เร็วมากแล้ว ในสมัยที่พระองค์ได้ตั้งอธิษฐานนึกในใจว่า 

“ข้าพเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกอันนี้ เพื่อรื้อฟื้นขนหมู่สัตว์

ให้พ้นจากวัฏสงสาร” อันนี้คิดในใจออกมายาวนาน ๙ อสงไขย ยาวนานมาก 

นี่พระองค์นึกในใจธรรมดา แต่ยังไม่ออกปาก
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๑๙๘

ต่อมาเมื่อสร้างสมบารมีแก่กล้าขึ้น ก็ไม่เพียงนึกในใจ ทีนี้เปล่งวาจา

อธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลก 

เพื่อรื้อฟื้นขนสัตว์ออกจากวัฏสงสาร” ท�าอย่างนี้ติดต่อกันมาถึง ๗ อสงไขย 

ในช่วงที่ว่า ๙ อสงไขยกับ ๗ อสงไขยนี้ คือรวมกันแล้วว่าเป็น ๑๖ อสงไขย 

คือท้ังนึกและออกเสียง ในช่วงนี้ต�าราไม่ได้กล่าวว่าผ่านพระพุทธเจ้าไป

กี่พระองค์ แต่มากมายเหมือนกัน 

ต่อมาบารมีก็แก่กล้าขึ้นๆ จนได้มาเกิดเป็นสุเมธดาบส เกิดร่วมในสมัย

พระพุทธเจ้าทีปังกร ได้อธิษฐานกับพระพุทธเจ้าทีปังกร ซึ่งท่านได้พยากรณ์

ไว้ว่า “จากนี้ไปอีก ๔ อสงไขยแสนกัปข้างหน้า ดาบสท่านน้ีจะเป็นพระพุทธเจ้า

องค์หน่ึง ชื่อว่าสมณโคดม ในช่วงนั้นจะเกิดอยู่ในช่วงคนมีอายุขัย ๑๐๐ ปี 

ที่กรุงกบิลพัสดุ์” พ่อแม่ลูกหลานบริวารเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าทีปังกร

ท่านพยากรณ์ไว้หมด

ที่ว่า ๔ อสงไขยแสนกัปนี้ยาวนานเท่าไหร่? นั่นคือผ่านพระพุทธเจ้าไป 

๒๔ พระองค์ ความห่างของแต่ละพระองค์ก็ยาวนานมาก จนถึงยุคปัจจุบัน

ของเรานี้ เป็นยุคคนมีอายุขัย ๑๐๐ ปี เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ ในภัทรกัปนี้ 

ซึ่งในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ด้วยกัน

๑) พระกกุสันธพุทธเจ้า ท่านเกิดมาในยุคคนมีอายุขัย ๔๐,๐๐๐ ปี 

ท่านก็ได้แสดงธรรมโปรดสัตว์ไปพระนิพพานเป็นจ�านวนมากและก็หมดไป

๒) พระโกนาคมนพุทธเจ้า ท่านเกิดมาในยุคคนมีอายุขัย ๒๐,๐๐๐ ปี 

ท่านก็ได้โปรดสัตว์ทั้งหลายไปสู่พระนิพพานและก็หมดไป

๓) พระกัสสปพุทธเจ้า ท่านเกิดมาในยุคคนมีอายุขัย ๑๐,๐๐๐ ปี 

ท่านก็ได้โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่พระนิพพานเป็นจ�านวนมากแล้วก็หมดไป

๔) พระโคตมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในช่วงนั้นคนมี 

อายุขัย ๑๐๐ ปี คืออยู่ในช่วงอายุขัยของคนลดลง ผ่านไป ๑๐๐ ปี อายุขัย

ลดลงหนึ่งปี แต่พระองค์ท่านมีอายุเพียง ๘๐ ปี

๕) พระศรีอาริยเมตไตรย ยังไม่มาตรัสรู้
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๑๙๙

พระโคตมพุทธเจ้าได้มาเกิดในยุคนี้แล้ว บริษัทบริวารของพระองค์ก็มา

รวมกันอยู่ที่นี่ ทั้งพ่อ ทั้งแม่ ทั้งตระกูลต่างๆ ทั้งสาวกต่างๆ มารวมกันอยู่ที่นี่ 

เมื่อมาเกิดในยุคนี้ การจะไปเผยแผ่ศาสนาออกไปท่ัวโลกน้ันมันเป็นไปไม่ได้ 

น่ีเพราะอายุขัยมันส้ันเกินไป พระองค์เจ้าทรงได้ออกบวชเมื่ออายุ ๒๙ ปี 

แต่เสียเวลาในการปฏิบัติช่วงนั้นอยู่ ๖ ปี ซ่ึงในช่วงแรกไปภาวนาปฏิบัติอยู่กับ

ดาบสษีทั้งสอง ๕ ปีกว่า ช่วงนั้นพระองค์ก็ยังมีความหลงอยู่ หลงไปท�าสมาธิ 

คือไม่เข้าใจแนวทางการภาวนาปฏิบัติเพ่ือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าว่าท�าอย่างไร 

พระองค์ยังไม่รู้ คือท�าตามที่คิดว่าใช่เฉยๆ ไปท�าสมาธิกับดาบสษีทั้งสองคน 

ท�าอยู่นั่นแหละ มีความช�านาญเป็นพิเศษ ท�าสมาธิจนเป็นญาณนั้นญาณนี้ 

ฌานนั้นฌานนี้ขึ้นมา ท�าอยู่ ๕ ปีกว่าไม่ได้อะไรเลย จะไปละอะไรก็ไม่ได้ 

ทีนี้ขณะจิตรวมลงเป็นสมาธิมีความละเอียดมากก็ตาม แต่ก็วนอยู่ตามเดิม 

ไม่มีอะไรดีขึ้น ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใด ก็อยู่อย่างนั้น

ขณะที่จิตมีความสงบอยู่ เหมือนกับว่าความรักความพอใจ ความคิดถึงบ้าน 

ความคิดถึงพระนางพิมพา คิดถึงราหุล อารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆ ก็หมดไป

หายไป เหมือนไม่มีอะไร แต่เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้ว ก็คิดถึงโน่นคิดถึงนี่

ตามปกติ คิดถึงพระนางพิมพา คิดถึงราหุล คิดถึงกรุงกบิลพัสดุ์ นานาประการ 

พอจิตมันวุ่นวายก็เข้าสมาธิใหม่ เมื่อถอนออกมาก็เป็นเหมือนเดิมอีกอยู่อย่างนั้น 

ต้องลองท�าทุกสิ่งทุกอย่าง จนมาเข้าใจว่าการท�าสมาธิอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อ

การรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแต่อย่างใด พระองค์จึงลาดาบสทั้งสองหนีไป

นี่การท�าสมาธิ พระพุทธเจ้าท�ามาก่อน พระองค์รู้ดีว่าวิธีการอย่างนี้นั้น 

จะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม 

ไม่เป็นไปเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น พระองค์จึงหนีไป ในยุคปัจจุบันที่สอนกันว่า 

“ท�าสมาธิไปเถอะ เมื่อจิตสงบแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้น” มันขัดกับของเดิมแล้ว 

มันขัดกันมหาศาลทีเดียว พระพุทธเจ้าว่าปัญญาไม่ได้เกิดขึ้น แต่เราว่าเกิด 

นี่จะเอาใครเป็นใหญ่ นี่พวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า หรือตีความหมายของ

พระพุทธเจ้าไม่เข้าใจ พระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นนะ อย่าไปท�า แต่เรา

ก็ท�า มันเสียเวลาไปเท่าไหร่ เรื่องการท�าสมาธิพระพุทธเจ้าเคยท�ามาก่อนเรา 
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พระองค์คิดว่าคงจะไม่มีอะไรดีข้ึน จึงหนีจากดาบสทั้งสองนี้ไป พระองค์ไปท�า

ทุกสิ่งทุกอย่าง ไปท�าทุกรกิริยาที่ภูเขาดงคสิริ ท�าอยู่ตั้งหลายเดือนเหมือนกัน 

แต่ไม่ส�าเร็จอะไรเลย ก็หนีไปอีก

พระธรรมมีอยู่แต่คนไม่รู้จัก

ให้เราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ มีในหนังสือไหม? มี แต่ทั้งๆ ที่

มีอย่างนี้ คนส่วนใหญ่กลับไม่ไปศึกษา พระที่ท่านน�ามาสอนคนท�าไมไม่ศึกษา 

ทุกคนที่อ่านท�าไมไม่เอามาคิดว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร ก็สอนกันอยู่อย่างนั้น 

สอนกันแต่สมาธิ คิดว่าสมาธิจะท�าให้เกิดปัญญา นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่? 

เห็นผิดหรือไม่? นี่เราพิจารณาเองก็แล้วกัน เห็นผิดคือคิดว่า ท�าสมาธิอย่างนี้

จะท�าให้เราเป็นผู้มีคุณธรรมประจ�าตัว สามารถท�าให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ แล้วก็

บรรลุมรรคผลนิพพานไป นี่มันเห็นผิดไหม? เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า? คือ

มันเห็นผิดนั่นเอง หลวงพ่อพยายามพูดให้คนเข้าใจ มีหลายคนที่มีความรู้ 

เป็นพระมหาก็หลายองค์ ให้ศึกษาดูบ้างสิ ค�าสอนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเขา

ก็ไม่เข้าใจอีก การท�าสมาธิมันเป็นเพียงเท่านี้ หน้าที่ของมันคือท�าให้จิตสงบ

ให้จิตสบายเท่าน้ันเอง จะเอาไปละอาสวะตัณหากิเลสให้เบาบางไป ให้หมดไป 

ไม่มีทางก็แล้วกัน แต่ก็ท�ากันอยู่ มันเสียเวลาไปเท่าไหร่ นี่คนไม่เข้าใจ มันคง

ถึงยุคถึงสมัยแล้ว 

พวกที่ศึกษามามากนี้ ยิ่งศึกษายิ่งโง่ ของจริงมีอยู่ ไม่น�ามาคิดพิจารณากัน 

สิ่งที่หลวงพ่อพูดมานั้นมันมีในหนังสือในต�าราเป็นหลักฐานอ้างอิง ใครจะว่า

หลวงพ่อพูดผิด ไปเอาหนังสือมาเลย ชี้ให้ดูหน่อยสิว่าผิดตรงไหน ไม่มีผิด 

ถูกต้องทั้งหมด แต่ก็ยังไม่ยอมรับอีก นี่มันถึงกาลถึงสมัยถึงวาระที่ศาสนาจะ

หมดสิ้นไปจากโลกอันนี้ ของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ไม่ยอมเอามาสอนกัน 

ไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน หาท�าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พาท�า สิ่งที่

ไม่ถูกก็ว่าถูกอย่างนี้ มันถึงยุคถึงสมัยแล้ว
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ถ้าคนปฏิบัติถูกทางมากกว่าน้ี ศาสนาก็จะเจริญต่อไป แต่พระพุทธเจ้า

ทรงได้ตรัสไว้ว่า “เราตถาคตวางพระศาสนากับโลกอันนี้ไว้เพียง ๕,๐๐๐ ปี” 

ปัจจุบันนี้ก็ล่วงเลยมา ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว เหลืออีกไม่นานค�าสอนของพระองค์ก็

จะหมดไป แต่พระธรรมยังมีอยู่เหมือนปกติ นี่ต้องแยกให้ดี ตีความหมายให้ด ี

ท�าไมพระธรรมไม่หมดไป? พระธรรมคืออะไร? ควำมเป็นจริงของโลกอันนี้

มีอยู่อย่ำงไรก็มีอยู่อย่ำงน้ัน เมื่อคนเกิดมำเต็มโลกเต็มสงสำรนี้อยู่ พระธรรมก็

ยังมีอยู่ ค�ำว่ำธรรมไม่จ�ำกัดว่ำคนน้ันจะนับถือศำสนำอะไร ค�ำว่ำธรรมเป็น

ควำมเป็นจริงของสัตว์โลกทั้งหลำย ใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เป็น 

นี่คือธรรมหรือความเป็นธรรม ใครก็ตามเม่ือเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น 

อันนี้คือธรรม ใครก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีการตายเป็น นี่ก็เป็นธรรม คือ

ความเป็นธรรมมีอยู่กับตัวคนทุกๆ คน ใครมีความโลภโกรธหลงก็ดี น่ีเป็น

ธรรมไหม? เป็นธรรม เป็นธรรมะของโลก ธรรมะทั้งหมดจะไม่หนีหายไปจาก

โลกอันนี้ จะคงอยู่กับโลกตลอดไป แต่ไม่มีใครจะมารู้ธรรมส่วนที่เป็นจริงอยู่ 

เรียกว่าความรู้จริงโดยธรรมชาติ

ถ้าใครได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์ หลายประเทศท่ีไม่ได้นับถือ

ศาสนาพุทธของเรา แม้ไม่ได้รู้จักธรรมะอะไร แต่โดยธรรมชาติเขาแสดงออกว่า

เขารู้จัก คือรู้จักโดยธรรมชาติเอง ตัวอย่างการเกิดมานี้ เขาก็แสดงความยินดี 

ความปล้ืมใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกชาติทุกภาษาจะมีลักษณะยินดีในการเกิด 

เมื่อลูกหลานเกิดมาก็ยิ้มแย้มกอดกัน ขนาดยังไม่ได้อาบน�้าเด็ก กลิ่นเหม็น

ติดตัว ก็ยังกอดกันดมกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส นี่โดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้น

เวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา แก่ขึ้นมา เขาเจ็บไหม? เจ็บเป็น แก่ไหม? 

แก่เป็น เวลาเขาเจ็บป่วยเขาเป็นทุกข์ไหม? เป็นทุกข์เป็น เวลาเขาเป็นทุกข์

เขาก็มีการร้องห่มร้องไห้ มีการแสดงความเสียใจขึ้นมานานาประการ นี่คือ

ความจริงแสดงให้เขาได้รู้ เมื่อถึงเวลาเขาถูกใจส่ิงใดสิ่งหนึ่งข้ึนมา ก็หัวเราะยินดี

ปลาบปลื้มใจ นี่ก็ดีกับทุกคน คือเป็นธรรม อีกส่วนหน่ึง เมื่อถึงเวลาตาย เขาก็ต้อง

จากกันไป เขาก็มีความเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กอดกันเสียใจเหมือนคนทั่วๆ ไป 
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นี่คือธรรมชาติของเขา มีความทุกข์บ้าง ความเสียใจต่างๆ นานาบ้าง น่ีคือ

ธรรมประจ�าโลกมันมีอยู่ ทุกคนเกิดมามีความโลภไหม? มี มีความโกรธไหม? มี 

มีความหลงไหม? มี นี่ธรรมชาติของคน คือความจริงทั้งหมดมีอยู่ประจ�าโลก 

ท่ีพระพุทธเจ้ามาสอนก็สอนความจริงให้คน แต่คนไม่รู้เอง ท่านพยายามสอน 

คือหงายถ้วยท่ีคว�่าปากอยู่ให้คนได้เห็นของจริง ทุกคนมีธรรมประจ�าตัว แต่เขา

ไม่เห็นธรรมะส่วนนั้น เพราะเขาไม่ได้สังเกตว่าอะไรที่เป็นธรรมะ อะไรที่เป็น

ของจริง ไม่ได้แยกแยะแจกแจงให้ใจได้รู้จัก

ตัวอย่างชาวพุทธเราทั้งหลายอ่านหนังสือธรรมะมาตลอด แต่เห็นธรรมะ

หรือไม่? ยังไม่เห็น เห็นแต่เพียงชื่อของธรรมะ ธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้น 

ธรรมะขั้นนั้นเป็นอย่างนั้น อ่านได้รู้ได้ พูดง่ายๆ ว่าเพียงรู้ชื่อของธรรมะเท่านั้น 

แต่ธรรมะตัวจริงหารู้ไม่ ถึงนอนทับอยู่แต่ก็ไม่เห็น เพรำะกำรเห็นธรรมะนั้น 

ไม่ได้เอำตำเนื้อมำพูดกัน เอำตำในมำพูด เห็นธรรมะด้วยตำใน ตำในคือ

ปัญญำ คือฝึกปัญญำขึ้นมำให้รู้เห็นธรรมะตำมควำมเป็นจริง ล�าพังตาเนื้อ

เพียงอย่างเดียวไม่มีทางรู้ได้ ต้องฝึกปัญญาขึ้นมาเป็นตาของใจ ฝึกปัญญาที่

มีอยู่นี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น

เหมือนกับคนที่เกิดมาแต่ไม่ได้รับการศึกษา อ่านหนังสือไม่ได้ เขียนไม่ได้ 

เอามาฝึกอ่านฝึกเขียน มันก็เขียนได้รู้ได้ ก็เหมือนกับเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เพราะเราไม่ใช่คนท้องถิ่น เราก็ต้องมาศึกษาใหม่ ฝึกพูดเสียใหม่ จนเราพูด

ภาษาอังกฤษได้

กิจแห่งกำรศึกษำ

นี่ความเป็นจริงก็เหมือนกัน เราก็ต้องมาศึกษาใหม่ ให้เข้าใจใหม่ ในที่สุดเราก็

รู้เห็นได้เช่นเดียวกัน ค�าสอนของพระพุทธเจ้าคือมาศึกษาธรรมะให้รู้ของจริง

ตามความเป็นจริง รู้การเกิด การแก่ การเจ็บ การตายก็ดี ความเป็นทุกข์ต่างๆ 

ก็ดี ความเป็นจริงของเราเป็นยังไงบ้าง เอาของจริงพวกน้ีกลับมาคิดพิจารณาให้

รู้เห็นตามปัญญาของเรา นี่การปฏิบัติธรรม ล�าพังเพียงไปนั่งสมาธินึกค�าบริกรรม
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ท�าจิตสงบธรรมดาๆ จะไม่มีทางรู้เห็นก็แล้วกัน คนเราเข้าใจผิดกันในภาคปฏิบัติ

มากมายมหาศาล พากันไปนั่งสมาธิท�าจิตสงบ แต่พออยากรู้ธรรมะอะไรก็ไป

อ่านต�ารา นี่มันไปแล้ว คนละเรื่องกัน การรู้ธรรมะโดยการอ่านต�าราจะไปมี

ความหมายอะไร มันไม่ใช่ การรู้ธรรมะต้องใช้ปัญญามาคิดพิจารณาให้รู้เห็น

ตามความเป็นจริงก่อนจึงจะรู้ได้ นี่ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เพียงอ่านต�ารามารู้

แล้วก็แล้วกันไป ถ้าอย่างนั้นก็มีคนบรรลุมรรคผลนิพพานกันมากมายก่ายกอง

แล้วสิ นี่มันท�าไม่ถูก

แต่กำรศึกษำธรรมะในต�ำรำมันศึกษำเพื่ออะไร? ศึกษำเพื่อหำของจริง 

แล้วโอปนยิโก น้อมเข้ำหำตัวเรำเองทั้งหมด ถ้ำเรำพูดเรื่องโลภ โกรธ หลง 

เรำก็ต้องน้อมมำดูในตัวเรำเอง น่ีเรียกว่ำกำรแก้ไขปัญหำ เป็นกำรศึกษำธรรมะ 

คือศึกษำในตัวเรำเองนั่นแหละ

บุคคลจ�าแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑) อเสขะบุคคล คือบุคคลที่หมดการศึกษา พรหมจรรย์จบแล้ว ไม่ต้องมี

การศึกษาอะไรอีกต่อไป เป็นพระอรหันต์ ทุกสิ่งทุกอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริง

หมดแล้ว ดังค�าว่า “กะตัง กะระณียัง หมดภาระหมดกิจที่ต้องศึกษา”

๒) เสขะบุคคล คือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ ได้แก่ ภูมิธรรมพระโสดาบัน 

พระสกิทาคามี พระอนาคามี ทั้งสามกลุ่มนี้ยังต้องศึกษาเพื่อปฏิบัติให้พ้น

ต่อไปอีก คือบรรลุในขั้นนั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่พอต่อการพ้นไปจากโลกได้ 

ต้องศึกษาวิธีหนีจากโลกอีก จะปฏิบัติอย่างไรให้พ้นไปจากโลกอันนี้ให้ได้ 

คือยังมีกิจที่ต้องศึกษาอยู่ เป็นเสขะบุคคล

อีกกลุ่มหนึ่งคือพุทธบริษัทพวกเราทั้งหลายที่สนใจการปฏิบัติธรรม 

เป็นการศึกษาแบบปุถุชน จะหาวิธีข้ามพ้นไปให้ได้เหมือนกัน ต้องศึกษาให้

รู้จริงตามความเป็นจริงไว้ก่อน ถึงยังไม่ละถอนปล่อยวางอะไร น่ีไม่ส�าคัญ 

ต้องศึกษากันไป ปฏิบัติกันไป ค�าว่าปฏิบัติ หมายถึงฝึกกายวาจาใจของตัวเอง

ให้เหมือนกับธรรมะที่ได้อธิบายไว้ ไม่ใช่ว่ารู้ธรรมดาๆ แล้วกิเลสจะเบาบางไป 

หมดไปสิ้นไป อันนี้ไม่ได้
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อุบำยกำรฝึกส�ำรวมกำยวำจำใจ

ธรรมะที่ฝึกกายวาจาใจตัวเองมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น หมวดศีล เป็นอุบายฝึก

ส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา เป็นศูนย์รวมเข้าหาใจ ดูง่ายๆ ว่ากายวาจาเป็นสมุน

ของใจ เป็นลูกน้องของมหาโจร โจรใหญ่จริงๆ คือใจ ออกมาจากใจ การแสดง

กิริยากายวาจาต่างๆ ออกมาจากใจทั้งนั้นเลย ใจเป็นตัวพาให้เป็นไป หรือ

พูดง่ายๆ ว่ากายวาจาเป็นสื่อเฉพาะของใจ ก็เหมือนกับสมุนโจร มันไปลักปล้น

ที่ไหนก็แล้วแต่ หัวหน้าโจรต้องเป็นคนสั่ง แต่ในขณะที่เรายังจับหัวหน้าโจร

ไม่ได้ ก็ต้องจับลูกน้องโจรไปก่อน หากเรายิ่งจับสมุนโจรได้มากขึ้นเท่าไหร่ 

โจรกลุ่มนั้นก็ยิ่งค่อยๆ หมดก�าลังไป เหลือแต่หัวหน้าโจร เราต้องพยายาม

ท�าลายลูกสมุนให้หมดไป เราจึงจะจู่โจมหัวหน้าโจรได้ง่ายๆ เพราะลูกน้อง

หมดไปแล้ว
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ฉะนั้น เราพยายามรักษากายวาจาของเราให้ดี กายวาจาที่ไม่ดีอย่างไร

เราพยายามรักษาให้มันดีขึ้น ฝึกให้การท�าการพูดต่างๆ ของเราไม่เป็นไปใน

การส่งเสริมกิเลสด้วยประการทั้งปวง แต่เดี๋ยวนี้กายวาจาของเรายังเป็นส่ือให้

กิเลสตัณหาท�างานอยู่ ตัวอย่างการกระท�าทางกายที่ไม่ดี เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 

ประพฤติผิดในกาม นี่คือเป็นสื่อของกิเลสตัณหานั่นเอง เราจึงต้องฝึกส�ารวม

ไปเรื่อยๆ ก�าลังของกิเลสตัณหาจึงค่อยๆ อ่อนตัวลงได้

ค�าว่าส�ารวม ส่วนใหญ่เราพากันไปนั่งสมาธินึกค�าบริกรรม นี่ถูกไหม? 

ก็ถูกอยู่ แต่มันท�าอะไรไม่ได้ มันน้อยเกินไป ค�าว่าส�ารวมค�าเดียวมันต้อง

ส�ารวมทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที ส�ารวมทุกขณะ จะเข้าห้องน�้าก็ส�ารวมใจอยู่ 

ส�ารวมวาจาอยู่ ส�ารวมกายอยู่ ไม่ใช่ส�ารวมประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็หนีไป

คุยกัน มันไม่ถูก เวลานั่งสมาธินั่งได้ แต่เวลาคุยธรรมะกันนี้ดันไปทะเลาะกัน 

มันไม่ส�ารวมกายส�ารวมวาจาเลย เรำต้องมีสติปัญญำรู้รอบในกำรส�ำรวมของ

ตัวเอง ไม่ใช่หลับหูหลับตำ ตลอดเวลำที่เรำจะพูดก็ดี เวลำท�ำอะไรก็แล้วแต่ 

ควรนึกก่อนว่ำกำรพูดอย่ำงนี้มันถูกหรือผิด บำงทีจริงอยู่มันถูกใจเรำ แต่ถูก

ผู้อื่นไหม ให้มันถูกทั้งสองฝ่ำย ถูกเรำด้วย ถูกเขำด้วย กำรท�ำก็เช่นกัน 

ไม่ใช่ว่ำเรำท�ำถูกเรำก็พอ อันน้ันไม่ได้ ต้องเป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่ำย 

นี่ค�าว่าส�ารวมค�าเดียวคือปัญญาเรารอบรู้ในการส�ารวมของตัวเอง ไม่ใช่ว่า

ส�ารวมเพียงแค่การนั่ง แล้วก็ท�าทุกสิ่งที่อยากจะท�า พูดทุกสิ่งที่อยากจะพูด 

คิดทุกสิ่งที่อยากจะคิด ถูกหรือผิดก็ไม่เข้าใจเลย นี่คือคนไม่มีปัญญารอบรู้ใน

การท�าการพูดของตัวเอง มันจึงยากในการปฏิบัติ

เวลาบอกว่าปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อมาหลายปี ห้าปี สิบปี ก็ว่ากันไป 

แต่เขำไม่เอำจ�ำนวนปีมำพูดกันหรอก เขำเอำกิริยำมำรยำทในปัจจุบันว่ำ

ส�ำรวมดีไหม เอาตัวนี้มาเป็นตัวตัดสินต่างหาก ไม่ใช่จ�านวนปี คือในแต่ละปี

มันจะท�าอะไรก็ได้ ถ้าหากการปฏิบัติไม่ถูกหลัก มันจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย 

ค�ำว่ำท�ำคือท�ำให้มันถูกต้อง ไม่ต้องเอำจ�ำนวนปีมำพูดกัน ในภำคปฏิบัติ

ขอให้ท�ำถูกท�ำจริงก็แล้วกัน หรือเป็นพระก็เช่นกัน การบวชมานานไม่นาน
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นี่ไม่ส�าคัญ คือการรู้แจ้งเห็นจริงในคุณธรรมนี้ เขาไม่ใช่เอาจ�านวนปีที่ปฏิบัติ

มาพูดกัน ในสมัยครั้งพุทธกาลพระสาวกบวชมาใหม่ๆ ก็ยังเป็นพระอริยเจ้าได้ 

ตัวอย่างฆราวาสบางคนภาวนาปฏิบัติไม่ก่ีวันกี่เดือน เขาก็เป็นพระอริยเจ้าได้ 

ไม่จ�าเป็นต้องบวชนาน ขอเพียงให้รู้จริงเห็นจริงเถอะ

ศึกษำให้เข้ำใจก่อนเริ่มท�ำงำน

งานทุกงานในโลกนี้ ต้องดูการปฏิบัติเป็นส่วนส�าคัญ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็อยู่

อย่างน้ันแหละ เช่น คิดเลข บวกทั้งวัน คิดทั้งวัน ออกมาผิดหมด น่ีคือไม่เข้าใจ

ในหลักการบวก คนที่เขาบวกเก่งๆ เขาคิดไม่นานหรอก คิดปุ๊บไปเลย ส�าคัญ

คือต้องเข้าใจในงาน ถ้าคนเข้าใจในงานมันง่าย เมื่อไม่เข้าใจในงานก็ท�าอยู่

อย่างนั้นแหละ จับไปจับมา ลูบคล�าอยู่ ไม่ตรงประเด็นสักที

เหมือนกับซื้อเลขซ้ือหวย คนโชคไม่ดีก็กลับเลขไปมา วนไปมาอยู่แค่

นั้นแหละ ได้สี่ตัวแล้วอีกตัวยังไม่ขึ้นมา ก็เสียดาย อีกนิดเดียว เราก็สังเกตได้ 

นี่เป็นธรรมะ การภาวนาก็เหมือนกัน หากมันไม่เข้ากัน ไม่สมดุลกัน ก็ใช้ไม่ได ้
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ค�าว่าส�ารวมค�าเดียว มันต้องมีสติที่ดี มีปัญญารอบรู้ที่ดี นั่นคือฉลาดรอบรู้ใน

การส�ารวมน่ันเอง ปัญญาพวกเราเดี๋ยวนี้ไม่มีความฉลาดเลย ไม่รู้เลยว่าปัญญา

คืออะไร อย่างมากมีแค่สติ แต่สติอย่างเดียวก�าลังไม่พอนะ

ในภำคปฏิบัติ มันต้องมีสติกับปัญญำคู่กัน ท�ำงำนร่วมกัน สติก็เหมือน

มีดที่ลับไว้คมแล้ว แต่มีดอย่ำงเดียวท�ำงำนไม่ได้ ต้องมีคนที่เอำมีดไปใช้ 

หรือมีกระดาษกับปากกา แต่ก็วางไว้เฉยๆ ไม่มีคนเขียน การจะเขียนได้ก็ต้อง

เป็นคนท่ีมีความรู้ในการเขียน หากไม่มีความรู้ในการเขียนก็หยิบปากกาจ่อ

ไว้เฉยๆ หรือขีดเขียนไปแต่ก็อ่านไม่ออก เขียนเหมือนกับปูไต่ไปไต่มา ไม่มี

ความหมายอะไรเลย

ในภาคปฏิบัติ มันต้องศึกษาก่อนให้เข้าใจ งานทุกอย่างก็ต้องศึกษาให้

เข้าใจก่อน เพราะภาคปฏิบัตินี้เป็นเรื่องส�าคัญมาก การปฏิบัติคือการรักษา

ให้เป็นตามธรรมะ ส่วนมากเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการนึกค�าบริกรรม ก็ถูกอยู่ 

แต่ถูกนิดเดียวเอง ที่หลวงพ่อให้ศึกษาเรื่องการภาวนาปฏิบัตินั้น ประโยคนี้มี

อยู่สองค�า ภาวนาท�าอย่างไร ปฏิบัติท�าอย่างไร ส่วนมากที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้ 

คือภาวนาอย่างเดียว แต่ไม่ได้ปฏิบัติ การภาวนาคือเพียงมานั่งนึกค�าบริกรรม

แข่งกัน ให้จิตมีความสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ นั่นภาวนาเฉยๆ แต่การปฏิบัติ

ท�าได้ไหม คือมันยังไม่รู้จักการปฏิบัติเลย ค�ำว่ำปฏิบัติ หมำยถึงปฏิบัติตัวเอง

ให้เป็นไปตำมธรรมะที่ศึกษำอยู่ จะห้ำมตัวเองอย่ำงไรในกำรท�ำ ห้ำมตัวเอง

อย่ำงไรในกำรพูด ห้ำมตัวเองอย่ำงไรในกำรคิด นี่คือการปฏิบัติตัวเองไป

ตามธรรมะ ตัวส�าคัญคือการปฏิบัติ การนึกค�าบริกรรมไม่ต้องท�ามากมาย 

ต้องการปฏิบัติให้มากที่สุด คือปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบข่ายของความเป็นจริง 

ในภาคปฏิบัติ ต้องมีทั้งการภาวนาและการปฏิบัติ คือท�าทั้งสองอย่างคู่กัน

เอำโลกมำเป็นอุบำยสอนตัวเอง

กำรปฏิบัติ หมำยถึงกำรเอำโลกท่ีมีอยู่มำเป็นอุบำยสอนตัวเองได้ คือที่เรามา

เกิดอยู่บ่อยๆ มาเกิดเพื่ออะไร มันดีอะไร เราศึกษาให้เข้าใจ กำรศึกษำธรรมะ



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๒๐๘

คือศึกษำโลกนั่นเอง มันหลงตรงไหน มันลืมตรงไหน มันไม่เข้ำใจตรงไหน 

ที่เรำมีควำมยินดีผูกพันว่ำ นี่เป็นเรำหรือเป็นของของเรำ อันนี้จริงไหม 

มาศึกษาให้เข้าใจ

มีอุบำยสอนตัวเองอยู่เสมอว่ำ โลกอันนี้เหมือนกับคุกขังสัตว์ แต่ท�ำไม

คนถึงชอบนัก คนชอบมำเกิดอยู่บ่อยๆ ในคุกตะรำงของโลก ในคุกตะรำง

ของวัฏจักร เพราะว่ามีของเล่นของหลอก ชอบมาเต้นร�าขับร้อง อะไรต่างๆ 

นานาประการ นี่ชอบนัก ของจริงๆ กลับไม่ชอบ ไม่อยากไป ตัวอย่างโลกเรา

ก็เหมือนกัน ที่ไหนมีโรงหนังโรงละคร ถึงประตูแคบนิดเดียว ก็พยายามอัดกัน

เข้าไปดูกันจนแน่น ประตูวัดเปิดกว้างกลับไม่ยอมไป ไม่เอาเลย นี่ธรรมชาติ

ของคนเป็นอย่างนั้น เราก็สังเกตได้ ท�าไมประตูวัดเปิดกว้าง มีการฟังเทศน์

ฟังธรรม แต่คนไม่เข้าไป ท�าไมโรงหนังเล็กนิดเดียวเองแต่ก็อัดกันเข้าไป สังเกต

ดูว่าเป็นเพราะอะไร นี่เรามาศึกษาโลก ศึกษาทั้งเราทั้งเขาว่า ท�าไมจึงมาเกิด

กับโลกอันนี้อยู่บ่อยๆ มันดียังไงบ้าง ไปดูว่ามันดีอะไร ให้เข้าใจส่วนที่ว่าดี 

ถ้าเรามาเข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว มันก็เท่านั้นแหละ ทีหลังเราจะไม่มาอีก

เหมือนกับเราไปศึกษาดูงาน พอไปดูแล้วก็รู้ว่า “มันไม่มีของดีหรอก 

ไปเถอะ กลับบ้านเถอะ” ก็กลับบ้านไป แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งมันลืมตัว กินเหล้า

มัวเมาไปในกามคุณทั้ง ๕ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เมาอยู่ในสระ เวลำเรำ

มำเห็นโทษเห็นภัยทีหลังแล้ว จะมำแก้มันแก้ไม่ได้ ก็ต้องยอมรับ คือหนี

ไปไหนไม่ได้ก็จ�าเป็นต้องยอมรับ มันสุดวิสัย

เหมือนกับพระหลายองค์ บวชเข้ามาแล้ว เม่ืออยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกออกไป 

เวลาสึกแล้วจะไปบ่นทีหลังว่า “ถ้ารู้อย่างนี้ไม่สึกออกมาเสียดีกว่า” พูดกันอยู่

หลายคนเหมือนกัน “ถ้ารู้อย่างน้ีไม่สึกออกมาเลย ทุกข์ยากล�าบากหาอยู่หากิน” 

นี่ทางพระ ฆราวาสก็เช่นเดียวกัน “ถ้ารู้อย่างนี้ กูจะไม่มีครอบครัวหรอก” 

นี่เหมือนกัน (หลวงพ่อหัวเราะ)

ก็มันหลงตัวเข้าไปเสียแล้ว นี่เหมือนกับปลามันเข้าไปอยู่ในตุ้ม เขาจะ

เอาเหยื่อเข้าไปไว้ในตุ้ม มีช่องเอาไว้ให้มันเข้า แต่ปลาก็มองเห็นแต่เหยื่อ
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อย่างเดียว น�้าลายไหลอยู่นั่น เอายังไงหนอ จะกินเหยื่อให้ได้ มองหาช่อง

ที่จะเข้าไปให้ได้ ไอ้ช่องที่เข้าไป คิดบ้างหรือเปล่าว่าเม่ือเข้าไปแล้วจะออก

ได้ไหม? ไม่ได้คิด พอเห็นเหยื่อแล้วก็น�้าลายไหลอย่างเดียว พอเข้าไปก็ออก

ไม่ได้แล้ว หมดสิทธิ์ เอาไปเอามาคนก็จับเอาไปท�าลาบเสีย เอาไปต้มกินเสีย 

นี่มันตายเพราะความอยากความหิวนั่นเอง นี่ก็เหมือนกัน “ถ้ารู้อย่างนี้ กูจะ

ไม่แต่งงาน” มันบ่นได้ แต่บ่นเฉยๆ นั่นแหละ ถึงจุดนั้นมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว 

เหมือนกับเข้าตาจนตามืดแล้วก็ต้องยอมรับกันไป

ดิ้นรนแสวงหำทำงออก

แต่หลายคนก็ยังไม่ประมาท ยังดิ้นรนอยู่ เหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่ก�าลัง

ดิ้นรนหาช่องทางออกให้ได้ หลายคนท�าตัวเหมือนกับนกกระทา เหมือนกับ

นกคุ่ม อยู่ในกรง ตื่นเช้ามาก็หาสับตานั้นตานี้เพื่อจะออกจากกรง หาทุกวัน 

สับทุกวันเพื่อจะออกให้ได้ อันนี้ก็ยังดี เหมือนกับไม่พอใจในที่อยู่และดิ้นรน

หาทางออกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่แน่ บางทีจังหวะมันมี ก็ดีดปึ้งบินหนีออกได้

เหมือนกัน แต่หากจังหวะยังไม่มีก็อยู่ไปก่อน นี่ก็ยังดีกว่าพวกหมู พวกหมูนี้

กินแล้วนอน ไม่มีความคิด ไม่มีปัญญา กูนอนอยู่ดีๆ เขาก็เอาอาหารมาให้กิน 

กินแล้วนอนอ้วนท้วนสมบูรณ์ แล้วเขาก็มาจับมานวดให้ ก็ยังนึกว่าเขาดีอยู่ 

ความจริงแล้วเขามาจับดูว่าพอจะไปท�าเป็นลาบได้หรือยัง ข้ึนเขียงได้หรือยัง

เท่านั้นเอง เขาเอาขึ้นรถ ก็ว่าสบายๆ อยู่นั่นแหละ จนถึงโรงฆ่า จะแก้ได้ไหม? 

แก้ไม่ได้ นี่ลักษณะแบบหมูนี้ไม่ดี ถ้าเป็นลักษณะนกคุ่มนกกระทานี้พอใช้ได้ 

พยายามหาทางออกให้ได้ นี่เราหลงผิดมาแล้ว พยายามแก้ไขใหม่ คือไม่ให้

หลงต่อไป ส่วนใหญ่แล้วคนจะหลงต่อไป ก็เหมือนกับปลานั่นแหละ ไปเรื่อยๆ 

แล้วก็ตายต่อไป

นักภำวนำปฏิบัติเป็นคนไม่ประมำทในชีวิตของตัวเอง ตรงไหนมันผิด

ก็ต้องแก้ไขให้ได้ นั่นคือสอนตัวเองไม่ให้ติดในสิ่งที่เรำอยู่ คนเราเกิดมาใน

โลกอันนี้เหมือนกับผู้ตกอยู่ในแอ่งอันเดียวกัน คือทะเลหลวง เหมือนกับเรานั่ง
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เรือล�าเดียวกันไป พอส�าเภาเราแตก ตู๊ม! ลงไปในทะเลแล้วนะ ก็เป็นลักษณะ

ตัวใครตัวมัน ไม่ต้องว่าใครเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นผัว เป็นเมีย ไม่ต้อง

ว่ากัน แต่ละคนจะดิ้นรนเต็มที่เข้าหาฝั่ง นี่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ขณะท่ี

ภัยยังไม่เกิดขึ้นก็ร้องเรียกให้ช่วยกัน “พ่อ! แม่! ช่วยหน่อยๆ” แต่เวลำภัย

เกิดขึ้นจริงๆ แล้ว จะไม่ร้องเรียกหำกัน ต่ำงคนต่ำงดิ้นรนหนีตำย ตัวอย่าง

เรือล่มนี้ ใครจะช่วยใครได้ น่ีเป็นลักษณะตัวใครตัวมัน แต่ไม่ใช่ว่า “เออ! 

เราห่วงพ่อเรา เราห่วงเมียเรา เราห่วงผัวเรา” ก็จะไปแบกเขาไว้ในน�้า ไม่มีใคร

ท�ากันหรอก ขึ้นฝั่งเอาตัวรอดก่อนทั้งนั้น เมียก็เมีย ลูกก็ลูก เม่ือขึ้นฝั่งได้แล้ว

จึงจะหำวิธีช่วยเขำทีหลัง หากมีเชือกก็โยนลงไปให้เขาบ้าง หรือมีท่อนไม้ก็

โยนให้เขาบ้าง มันจะเกาะไม่เกาะก็เรื่องของเขา ถ้าเขาไม่เกาะก็ปล่อยเขาไป 

ถ้าเขาเกาะก็ดึงขึ้นมา

ตอนเป็นเด็กหลวงพ่อเคยไปช่วยสัตว์กลุ่มหนึ่งอยู่ในบ่อ เป็นพวกกบ

พวกเขียด มีมากเหมือนกัน มันพยายามกระโดดขึ้นฝั่ง ฝั่งในบ่อนี่มันลื่นไป

หมดเลย แต่พวกนี้มันก็จะขึ้นให้ได้ นี่เหตุการณ์ตอนเด็กๆ มันยังจ�าได้เลย เราจึง
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ไปตัดไม้ไผ่มาเป็นคันเกาะ แล้วหย่อนลงไปเพื่อให้กบเขียดเกาะ พอมันเกาะแล้ว

ก็ดึงมันมาขึ้นฝั่ง แล้วมันก็กระโดดโลดเต้นดีใจ เราท�าคนเดียว มันภูมิอกภูมิใจ 

เหมือนกับว่าเราช่วยให้เขามีความสุข ให้เขาพ้นจากความตาย ท�าอยู่อย่างนั้น

ตามประสาเด็ก ท�าจนเกือบหมด แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเกาะ มุดน�้าหนีหาย

ไปเลย เราก็คอยจังหวะอยู่ พอมันโผล่ขึ้นมา เอาไม้ยื่นไปให้มันเกาะ มันไม่เอา 

มุดหนีอีก พอเรามาบวชแล้วก็นึกถึงชีวิตฆราวาสเราท�าอะไรอยู่ เราเรียบเรียง

ชีวิตเราขึ้นมา เราเอาเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาเป็นอุบายสอนใจได้

ค�าว่าเกาะ เกาะอะไร? ก็คือพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง 

พวกเราท้ังหลายมีใครบ้างไหมที่จะไปเกาะค�าสอนของพระพุทธเจ้า นั่นคือ 

“พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ” เป็นที่พึ่งช่วยให้พ้นภัย จะมีกี่คนใน

โลกอันนี้ ก็มีเราคนหนึ่งแหละ ส่วนคนอื่นเขาจะเอาหรือไม่ อาจจะเอาก็ได้

หรือไม่เอาก็ได้ ส�าคัญคือให้ใจเราไปเกาะค�าสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง 

เป็นอุบายสอนตัวเอง ถ้าท�าตัวเหมือนกับเขียดกลุ่มที่มุดน�้าหายไป นั่นมัน

ไม่ได้เรื่อง แต่หากเรามาหาที่เกาะ มันก็ช่วยเราได้ นี่คือหลักปฏิบัติ เราเอา

เหตุการณ์ในอดีตต่างๆ เช่น สมัยวัยเด็ก มาเป็นธรรมะได้ทั้งหมด เพื่ออะไร? 

เพื่อน�ามาพิจารณาเป็นอุบายสอนใจตนเอง

ศึกษำธรรมะจำกตัวบุคคล

อะไรพอเอามาสอนใจได้ก็เอามา ค�าสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นของดี เราไม่เก่ียง

ว่าจะมาจากใคร ใครจะมาพูดธรรมะให้เราฟังก็ได้ ขอให้พูดความจริงก็

แล้วกัน สมัยหลวงพ่อบวชมาใหม่ๆ เป็นพระหนุ่ม ชอบไปหาธรรมะจากผู้หญิง 

ผู้หญิงแก่ๆ ชอบคุยธรรมะดีนัก ถ้าเป็นหนุ่มๆ สาวๆ นี้เขายังอาย ยังไม่ยอม

เปิดเผยความจริงให้เราฟัง ต้องไปหาคนแก่ๆ เราก็มาคิดว่าท�ายังไงดีหนอ

จะได้คุยธรรมะกับคนแก่ๆ ผู้หญิงแก่เขาเปิดเผยดี ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่

ท่ีเชียงราย มีหญิงแก่คนหนึ่งมาจ�าศีล ๘ ที่วัด ก็ดูนิสัยแกว่าคนนี้ให้ธรรมะ

เราได้ นี่ไปฟังเทศน์ผู้หญิง เป็นธรรมะของจริง เราเลยหาวิธีไปพูดกับแกและ
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เอาเทปไปอัดด้วย เราก็พยายามสอบถาม พยายามดึงธรรมะแกออกมาให้ได้ 

นี่เราอยากฟัง “แม่ตู้ๆ อยากถามแม่ตู้ เราแก่แล้ว เราอยู่มาจนอายุปูนนี้แล้ว 

เจ็ดสิบแปดสิบปี ลูกหลานอยากฟังชีวิตความเป็นอยู่เมื่อวัยสาว พอจ�าได้ไหม?” 

แกก็ว่า “จ�าได้บ้าง จ�าไม่ได้บ้าง ลืมๆ บ้าง มันนานมาแล้ว” เราว่า “เอ้า! 

แล้วแต่ ไม่ต้องมากหรอก” เราก็พยายามเจาะลึกในส่วนที่แกจ�าได้

ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันนัก เป็นผู้หญิงยุคไหนก็ไม่ส�าคัญเท่าไหร่ 

ความเป็นจริงทั้งหมดจะเป็นเหมือนๆ กัน เราก็พยายามหยอดถามค�าถาม 

คือพยายามพูดวกวนจนแกหลงสูตร หาทางให้แกพูดให้ได้ เรื่องวัยเด็กเรา

ก็ถามนิดหน่อย ต่อมาก็ถามเรื่องวัยสาว “แม่ตู้ พูดออกมาเถอะไม่ต้องอาย 

ลูกหลานทั้งนั้นแหละที่น่ังอยู่นี่ คนอื่นไม่มีใคร อาตมาเป็นพระก็พระเถอะนะ 

เป็นลูกหลานยายตู้นั่นแหละ อาตมาเป็นผู้ชาย อยากรู้ความรู้สึกของผู้หญิง 

เกิดมาเป็นยังไงในโลกอันนี้” แกก็เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง เกิดมาก่ีปีจึงเร่ิมมี

ความรู้สึกรักผู้ชาย แกก็เล่าว่าความรักผู้ชายมีลักษณะอย่างไร เราก็ท�าตัวเป็น

ผู้สื่อข่าว พยายามเจาะข่าวให้ได้ ความรักของผู้หญิงเขาจะมีขนาดไหน จะให้

เขาเปิดให้เราดู คือผู้หญิงทั้งหมดจะไม่แตกต่างกัน ในความรู้สึกในเรื่องราคะ

ตัณหาจะไม่แตกต่างกัน แกเล่าคนเดียวก็ครอบคลุมหมดทั้งโลก ราคะเกิดขึ้น

ที่ใจเป็นยังไง เราพยายามเจาะตรงนี้ให้มากที่สุด ตัณหาเป็นอีกมุมหนึ่ง แกก็

พูดให้ฟัง “เป็นอย่างนี้ๆ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ คิดถึงเขาอย่างนั้นอย่างนี้” 

ก็ว่ากันไป

ต่อมาก็วัยแต่งงาน “แม่ตู้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ไหม แต่งงานเพื่ออะไร?” 

หลวงพ่อก็ดึงไปบ้าง แม้แกไม่อยากพูดก็พยายามดึงๆ ไป ให้แกพูดให้ได้ 

ท�าตัวเป็นผู้สื่อข่าว ดึงหาความจริงที่เราต้องการ เราว่า “เรื่องแต่งงานแม่ตู้

คิดว่ายังไง? หวังอะไรกับการแต่งงานอันนี้?” แกก็ว่า “ก็หวังว่าจะมีความสุข” 

เราก็ถามต่อ “สุขอะไร?” เราก็ไล่ถามตามจี้ไปเรื่อยๆ นี่ถ้าเปิดเผยให้คนฟัง

ในยุคนี้ คงจะงงว่ามันถามได้ยังไง ถามทุกสิ่งทุกอย่าง ถามความรู้สึกของใจ

เมื่อแต่งงานแล้วเป็นยังไง จนอายุวัยกลางคน ลักษณะเบื่อหน่ายในความรัก

ความใคร่ต่อกันเป็นยังไง ก็ถามต่อไปอีก ถามจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นยังไง 
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นี่คือธรรมะ เม่ือเราอัดเทปแล้วก็มาเปิดฟังคนเดียว เราได้พยานบุคคล

เป็นผู้หญิง คือไม่มีใครกล้าถามให้เราได้ว่าผู้หญิงเป็นยังไง ผู้หญิงแตกต่าง

กันไหม คือไม่แตกต่างกันหรอกทุกชาติทุกภาษา ความก�าเริบทางกายและ

ทางใจไม่แตกต่างกัน ผู้ชายก็เช่นกัน เรื่องราคะตัณหาต่างๆ น้ีมันเร่ืองเดียวกัน 

ถ้าฟังคนหน่ึงก็เหมือนอีกคนหนึ่ง เหมือนกับเรากินน�้าตาล ถ้าคนหนึ่งกินน�้าตาล

จากอเมริกา อีกคนหนึ่งกินจากเมืองไทย ก็ไม่แตกต่างกัน พูดถึงความหวาน

อย่างเดียวกัน เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด

นี่คือเราศึกษาข้อมูลในจิตใจของคนที่มาเกิดกับโลกอันนี้ เราคนหน่ึงแหละ

รู้ตัวเองดี แต่เราอยากรู้ข้อมูลของคนอื่นบ้าง เพ่ือจะได้มีพยานหลักฐานยืนยัน

ว่าจริงขนาดไหน

เราก็ถามเร่ืองความทุกข์ของธาตุขันธ์ ทุกข์ทางจิตใจ สมัยในวัยเด็ก

เป็นอย่างไร วัยสาวเป็นอย่างไร วัยครอบครัวเป็นอย่างไร เมื่อมีครอบครัวแล้ว

เป็นอย่างไร เราถามเรื่องความทุกข์ แกก็เล่าออกมา เราอัดเทปได้สองม้วน 

พยายามตัดต่ออัดใหม่ให้มีแต่เสียงแกอย่างเดียว เสียงเราไม่มี พอเสร็จแล้ว

ก็ถามโยมท่ีมาวัดวันหน่ึงว่า “อยากฟังเทศน์ไหมวันนี้ เอ้า! ฟังก็แล้วกัน เอาไป

คิดนะ” แล้วก็เอาไมค์มาจ่อล�าโพง ให้นั่งสมาธิฟังกัน ฟังไปไม่กี่นาทีก็พากัน

หัวเราะกัน “หัวเราะท�าไมเล่า!” แกจ�าเสียงผู้หญิงคนนั้นได้ นี่คือธรรมะ

หลวงพ่อก็ไปถามแม่ชีเหมือนกัน หลวงพ่อชอบถาม หาฟังธรรมะจาก

ผู้หญิงแก่ๆ เขาจะเปิดเผยธรรมะความจริงให้ฟังทั้งหมด บางทีเราก็คาดการณ์

ไว้แล้ว มันเหมือนกับที่เราคาดการณ์ไว้ไหม? มันถูกหมด นี่ภาคปฏิบัติ 

คือเราเอามาพิจารณาว่าชีวิตของคนเป็นอย่างนี้ๆ เมื่อดูคนแล้วก็มาดูสัตว์อีก 

ลักษณะราคะตัณหามันไม่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น หมา เวลามันมีอารมณ์

เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไร สัตว์ทั้งหมดเป็นเหมือนกัน นี่ความจริงของโลกที่เรา

ต้องศึกษา เวลาคนหลงโลกก็หลงอย่างนี้ เรามาศึกษาว่าคนหลงจุดไหนใน

โลกอันนี้ อะไรเป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้คนหลงได้
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น่ีเรำศึกษำธรรมะ เรำศึกษำทั้งจำกตัวเรำเองและจำกเพื่อนฝูง มันมี 

๑) ศึกษำกิริยำกำรกระท�ำทำงกำยจำกตัวเรำเองบ้ำง จำกตัวของผู้อื่นบ้ำง 

๒) ศึกษำกำรใช้วำจำจำกตัวเรำเองบ้ำง ผู้อื่นบ้ำง ท้ังสองอย่างมันสื่อถึงกัน 

พอเข้าใจกันได้ ส่วนเรื่องทางใจลึกๆ ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ เพราะคนเรามี

กิเลสตัณหาเหมือนๆ กัน ในความรู้สึกไม่แตกต่างกัน พยายามเอาการรักษา

กายวาจาเป็นเรื่องใหญ่ไว้ก่อน นี่คือสอนใจตัวเอง

กำรพิจำรณำตนและของของตน

หลักปฏิบัติคืออบรมใจ สอนใจ ไม่ใช่ว่ารู้ธรรมะอย่างเดียว ถ้ารู้ความจริงเพียง

อย่างเดียวนั้นยังท�าอะไรไม่ได้ คือ ในภำคปฏิบัติ เรำต้อง ๑) รู้จริงเห็นจริง

ตำมหลักควำมเป็นจริงของธรรมะ ๒) ท�ำใจให้เป็นไปตำมธรรมะที่เรำรู้ 

นี่ตัวส�าคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าเราท�าใจให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์ 

ไม่ใช่ว่าเพียงรู้ธรรมะแล้วจะดี ไม่ใช่นะ ถึงรู้จริงมันก็ไม่ดีอีก เพราะเรายัง

ท�าใจอะไรไม่ได้เลย ต้องท�าใจให้เป็นไปตามนั้น 

ยกตัวอย่าง เรื่องควำมไม่เที่ยง ควำมรู้สึกเมื่อเห็นของจริงว่ำมันไม่เท่ียง

เป็นอย่ำงไร เรื่องควำมทุกข์ เมื่อเรำพิจำรณำควำมทุกข์ มันทุกข์ยังไงก็

ต้องท�ำให้ควำมรู้สึกของเรำเป็นอย่ำงนั้นให้ได้ เรื่องอนัตตำก็เช่นเดียวกัน 

ต้องท�ำควำมรู้สึกว่ำมันเป็นอนัตตำอย่ำงไร

อนัตตา แปลว่าความสูญสิ้นจากเราไป ความไม่มีอะไรเลย คือหมดสภาพ

ในสมมติอันนั้น การสิ้นสูญไปจากสิ่งที่เรารัก มี ๒ อย่าง ๑) สิ่งที่เราถือเป็น

อัตตาตัวตนของเรา ๒) สิ่งท่ีเราถือว่าเป็นของของเรา นี่ของสองอย่างที่เรา

ต้องพิจารณาให้มากที่สุด สิ่งใดที่เป็นตัวเรำและเป็นของของเรำ คนเรำจะ

มีควำมผูกพันกันตรงนี้ หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เอง ส่วนธรรมะอย่ำงอื่นมีมำก

อยู่ก็จริง แต่เรำจะเอำสองอย่ำงน้ีเป็นหลักยืนตัวในกำรปฏิบัต ิ ๑) ตัวเรา 

๒) ของของเรา คนมาหลงโลกหลงสงสารก็เพราะหลงสองอย่างนี้เอง สิ่งต่างๆ 

ถึงมีมากมายก็ตาม ต่างคนต่างหลง แต่ก็หลงในลักษณะเดียวกัน คือหลงตัวเอง
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และหลงของของตัวเอง การหลงโลกมีเท่านั้นเอง ไม่มากเลย เราต้องดูว่า 

ในโลกอันนี้เราหลงทุกวัน เราหลงจุดไหนบ้าง เราต้องมาหาจุดนี้ และให้เข้าใจ

ว่า ถ้าเราหลงอะไรมากเกินไป หากเราไม่เข้าใจ มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย 

ต้องหาจุดส�าคัญๆ รากเหง้าของความหลงอยู่ตรงไหน

จ�าไว้นะ คนหลงโลกหลงสงสำรมันมีเพียงสองจุด คือ ๑) หลงตน 

๒) หลงของของตน เท่ำนี้เอง ส่วนในกำรแก้ไข ของของตนเป็นหลักเสริม 

หลักส�ำคัญคือหลงตนเพียงอย่ำงเดียว เป็นอันดับหนึ่งมำก่อนเลย ถ้ำมี

ควำมหลงตนอยู่แล้ว ทุกอย่ำงเป็นได้ทั้งหมด มันจะมำรวมอยู่ที่ตนทั้งหมด 

แต่เมื่อเรำยังแก้หลงตนไม่ได้ ก็ต้องแก้หลงของของตนก่อน จึงจะคลายและ

ท�าให้ความหลงในใจเราเบาบางลง เพราะหลงตนเป็นเร่ืองใหญ่ ถ้าคนถอนตน 

ละตนทั้งหมดได้ คือละอัตตาขั้นสุดท้ายได้ ก็เป็นพระอรหันต์

หากยังละอัตตาไม่ได้ พยายามแก้ความหลงในของของตนก่อน การละ

ความหลงในของของตนได้นี้ แบ่งเป็นภูมิธรรม ๓ ระดับ คือ ๑) พระโสดาบัน 

๒) พระสกิทาคามี ๓) พระอนาคามี นี่ความหลงในของของตน มันต้อง

แก้ไขตรงนี้ เรื่องหลงตนมันลึกมันละเอียด มันแก้ไขทีเดียวไม่ได้ ต้องค่อยๆ 

หาจุดเจาะเข้าไป

ในภำคปฏิบัติ มำพิจำรณำว่ำไม่มีสิ่งใดเป็นของของตนที่แน่นอน 

ทุกอย่ำงเป็นเพียงอำศัยกันวันต่อวันเท่ำนั้น หรือเป็นของของตนเพียงสมมต ิ

ตัวอย่างเช่น คู่ผัวตัวเมียก็เพียงสมมติ ลูกเราก็เพียงสมมติ ข้าวของเงินทอง

กองสมบัติก็เพียงสมมติ ทุกอย่างเพียงสมมติกันท้ังหมดเลย เรามาพยายาม

ไม่ผูกใจว่าสิ่งต่างๆ เป็นของของตน ท�าใจไว้ว่าเป็นของของตนเพียงสมมติ

เท่านั้นเอง นี่การฝึกใจในภาคปฏิบัติ หากท�าได้อย่างนี้จะมีความสุข ถ้าไป

ยึดในของของตนมากเท่าไหร่ ก็จะหลงมากขึ้นไปอีก หากมีใครเป็นอะไรไป 

เกิดร้องห่มร้องไห้ขึ้นมา ก็ว่าผัวกู เมียกู ลูกกูอยู่นั่นแหละ มันเลยมีความทุกข์

เกิดขึ้น พูดง่ายๆ ว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไร? มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่

มันมี ในสมมติว่าของของตน นี่ในขั้นเบื้องต้น
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ให้เราแก้ไขเรา เราจะไปยึดอะไรมากมายไม่ได้ อัตตาก็ดี อุปาทาน

ความยึดมั่นถือมั่นก็ดี อุปำทำนนั้นมี ๒ ลักษณะ ๑) ยึดมั่นว่ำตน ๒) ยึดมั่น

ว่ำของของตน

เรามาแก้ไขของของตนนี้ให้ได้ เอาหยาบๆ ไว้ก่อน ตัวอย่างเช่น เงินทอง

กองสมบัติที่เรามีอยู่ทั้งหมดเป็นของของเราจริงหรือไม่? ก็จริงอยู่ จริงอะไร? 

จริงในสมมติว่าจริง แต่เรำจะไม่หลงของสมมติ จะมีก็มีไป ไม่มีก็หำ หำเพื่อ

ท�ำประโยชน์ตนประโยชน์ท่ำนให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ไม่ใช่ของเรำ เรำจะ

หำเงินก็หำได้ แต่ไม่มั่นหมำยว่ำเป็นสมบัติของเรำอย่ำงแท้จริง เป็นเพียง

สมบัติของโลกใช้กันอยู่เท่ำน้ัน เมื่อเกิดมาก็ต้องหาปัจจัยสี่ หาเงินหาทองก็ดี 

สมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ก็ดี แต่มันเป็นเพียงปัจจัยอำศัยชั่วครำวขณะที่ยังมีชีวิต

อยู่เท่ำนั้นเอง เมื่อชีวิตเราหมดไปแล้ว ก็หมดสภาพกันไปอีก นี่ให้รู้กันตรงนี้ 

คือไม่ให้ติดในของสิ่งนั้น เราก็ต้องหามาอยู่ เพราะว่าสังขารร่างกายเรามันยัง

ต้องการสิ่งเหล่าน้ีอยู่ ก็หากันไป อยู่กันไป แต่ไม่ให้ติด ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็น

เพียงสมมติว่าเป็นของของเราเท่านั้นเอง

นี่คือตัวกิริยาในค�าว่าตัณหา เอาได้ เอาอย่างนี้เป็นโลภไหม? ไม่ใช่โลภ 

เอาตามหน้าที่ท่ีเราควรจะได้เท่านั้นเอง ถ้าได้มาร้อยล้านวันนี้เอาไหม? ก็เอา 

อย่างนี้เรียกว่าโลภหรือเปล่า? ยัง ถ้าคนมีปัญญาดี มีความรอบรู้ดี จะหาเงินได้

วันละหมื่นวันละแสนก็ไม่มีความโลภ คือรู้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเรา มันได้

มาเพียงตามหน้าที่ที่ควรได้เท่านั้นเอง เอามาเพื่ออะไร? เพื่อท�าประโยชน์ตน

ประโยชน์ท่านเท่าที่มีชีวิตอยู่ สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่นี้ เราน�ามาใช้ประโยชน์

เพื่อส่วนรวมในชาตินี้เท่านั้นเอง ก็รู้อยู่ว่าเราเอาไปในชาติหน้าไม่ได้ คือเรา

จะไม่ติดใจ

ในภาคปฏิบัติ ต้องมาฝึกใจให้เป็นไปอย่างนี้ ร่างกายเราก็เหมือนกัน 

ก็พิจารณาว่าธาตุสี่ก็เป็นไปอย่างนี้ เป็นอนิจจังอยู่แล้ว เปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว 

เรำมำศึกษำธรรมะ ต้องมำศึกษำตัวเอง ศึกษำในกิริยำทำงกำย วำจำ และใจ

ของเรำนี่แหละ ธรรมะอยู่ที่นี่
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นี่ภำคปฏิบัติ เป็นสมบัติของตนโดยเฉพำะ เมื่อเรำตำยไป สิ่งนี้ก็จะ

ติดตำมเรำไปด้วย ดังค�าว่า “ฉายาวะ อะนุปายินี เหมือนกับเงาติดตามตัวเขาไป” 

นี่คืองำนของเรำโดยตรง งำนนอกน้ันเป็นงำนสำธำรณะ เป็นงำนส่วนรวม

ของสังคมโลกเท่ำนั้นเอง เราก็ท�าไปตามหน้าที่ของเราเท่าท่ีท�าได้ อย่าไป

ดิ้นรนอะไรมากมาย ท�าไปเรื่อยๆ

ควำมเข้ำใจเรื่องผีและวิญญำณ

หลวงพ่อให้อุบายมาพอสมควร ใครมีค�าถามก็ถามได้ การเทศน์นี้พูดมากๆ  

ก็เหนื่อยได้นะ หลวงพ่อก็พูดไปตามหน้าที่เหมือนกัน นี่การพูดแสดงธรรมะ 

ทุกคนท่ีมีความคิดความเห็นสามารถแสดงได้ทั้งนั้น พูดเก่งพูดดีก็มี พูดไม่เก่ง

พูดดีก็มี พูดเก่งแต่ไม่ดีก็ได้ การพูดธรรมะก็เหมือนกัน การเทศน์ก็เทศน์ได้ 

แต่เนื้อหาต่างๆ ที่พูดไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเทศน์เป็นของง่ายๆ พอสมควร 

แต่การเขียนหนังสือเป็นของยาก หลวงพ่อสังเกตตัวเองได้ว่าการเขียนหนังสือ

มันยาก เอกสารมันเป็นหลักฐาน เวลาอ่านหนังสือใครก็แล้วแต่ หากอ่านไป
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แล้วมันวกวนสับสนขึ้นมา มันมีความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ ไม่อยากอ่าน แต่ถ้า

อ่านธรรมะไปแล้วมันดึงดูดไปเรื่อยๆ มันมีก�าลังใจจะอ่าน นี่ธรรมะที่ได้เทศน์

ไปแล้ว ถอดเทปออกมาพิมพ์บางทีมันวนๆ หลวงพ่อก็เหมือนกัน เทศน์ไป

แล้วถอดเทปมาฟังตัวเอง นี่ไม่ได้เรื่องเลย เวลาฟังเทปไปเหมือนดูดี แต่เวลา

ถอดเทปแล้วมาอ่านดูมันไม่ได้เรื่องเลย

โยม: เพื่อนโยมเขากลัวผี เมื่อคืนนอนไม่หลับ

หลวงพ่อ: ผีมีจริงหรือเปล่า มันหลอกคนที่ไหน ผีปลอม ผีความคิด ผีกับเรา

ก็เหมือนๆ กัน มันแตกต่างกันว่าของเขาเป็นเพียงวิญญาณล้วนๆ เท่านั้นเอง 

ไม่มีธาตุ ๔ ครองร่าง แต่เรามีธาตุ ๔ ครองร่าง มันแตกต่างกันตรงนี้ ถ้าเรา

ถือว่าเราเหมือนกับเขา เขาเหมือนกับเรา มันก็หมดเรื่อง ไม่แตกต่างกันเลย 

ตัววิญญำณของผีก็เหมือนกับวิญญำณของเรำนั่นแหละ แต่เขำไม่มีธำตุ ๔ 

ครองร่ำง ถ้ำเรำตำยไปเมื่อไหร่ เรำก็จะเหมือนกับเขำอีก ไปกลัวอะไรกัน 

ถ้าเราไปกลัววิญญาณเขาในลักษณะอย่างนี้ ถ้าเราตายไป วิญญาณของเราจะ

ไปอยู่ที่ไหน มันก็ไปอยู่กับเขาอีก เป็นพวกเดียวกัน เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ 

มันคิดไม่ถึง คิดให้รู้เท่าทันความเป็นจริงสิ ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วมันไม่มีอะไร 

เรื่องผีนี้ไม่ส�าคัญอะไร คือวิญญาณของสัตว์ของคนนั่นเอง ถ้าเราถือว่าเป็น

เพื่อนกันก็แล้วกันไปเท่านั้นเอง

โยม: เวลาหลวงพ่อพูดถึงผี หลวงพ่อใช้ค�าว่าวิญญาณ ใช้ค�าว่าจิตได้ไหมครับ?

หลวงพ่อ: เป็นหลักอันเดียวกัน วิญญาณกับจิตมันอันเดียวกัน เป็นผี เทวดา 

หรือคน ก็วิญญาณอันเดียวกันนั่นแหละ ค�าสมมติของคนพูดว่าวิญญาณบ้าง 

จิตบ้าง ใจบ้าง พูดอะไรก็ได้ คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ก็รักกัน กอดกัน นอนด้วยกัน

อยู่น่ันแหละ แต่พอตายจากกันก็ไม่เอากันเลย คนเรานี่มันหลอกตัวเองง่ายๆ 

เวลายังอยู่ด้วยกัน ก็หอมกันอยู่นั่นแหละ เวลาตายก็ไปคนละทาง ดูสิ คนเรา

มันหลอกตัวเอง ก็เหมือนกันนั่นแหละ คนตายไปก็เพียงวิญญาณออกจากร่าง

เท่านั้นเอง
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สัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม

โยม: มีญาติธรรมท่านหนึ่ง ลูกสาวเขาดื้อมาก ฟังแต่ค�าพ่อ ไม่ฟังค�าแม่ คือ

เถียงตลอดเวลา เคยถูกไล่ออกจากบ้านแล้ว สักพักหนึ่งก็กลับมาขอโทษ แล้วก็

อยากจะกลับตัวใหม่ แต่ก็เป็นเหมือนเดิม แม่เขาบอกว่าตัดแล้ว แต่ในใจยัง

ตัดไม่ได้ ยังมีความผูกพันมาก พวกเราพยายามแนะน�าให้ความเห็น แม่เขา

ก็โต้แย้งตลอดเวลา เขามีความเห็นของตัวเองที่เป็นมิจฉาทิฏฐินิดๆ เข้าข้าง

ตัวเองว่าตัวเองดีตลอดเวลา ผมก็บอกว่าวิธีของหลวงพ่อจะดูท้ังสองฝ่าย ทั้งลูก 

ทั้งแม่ ดังนั้น การฟังความข้างเดียวก็คงไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นักส�าหรับลูก

หลวงพ่อ: จริงหรือเปล่า ที่ว่าลูกเกิดมาไม่ฟังค�าแม่ แต่ฟังค�าพ่อ?

โยม ๒: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ลูกโยมเป็นเด็กผู้หญิงอายุ ๒๘ ปีแล้ว เป็นเด็กโตมา

ก็ว่านอนสอนง่ายพอสมควร ไม่มีปัญหา แต่พอช่วงวัยรุ่นก็เริ่มมีปัญหาว่าเขา

ขี้เกียจ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สบาย เราก็เคยพาเขาไปหาหมอ แล้วหมอ

ก็วินิจฉัยว่าเด็กคนนี้เป็นโรคซึมเศร้า ก็เลยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ตอนนั้นอายุประมาณ ๑๑ - ๑๒ ปี อยู่โรงพยาบาลประมาณสามเดือนสี่เดือน 

หมอก็แนะน�าให้กินยา ทีนี้เราก็ไม่ได้เชื่อใจหมอทั้งหมด คือลูกสาวจะไม่ยอม

ท�าอะไรทั้งสิ้น นี่เราเป็นแม่เราก็รับไม่ได้

หลวงพ่อ: เรื่องทั้งหมดนี้เป็นลักษณะว่า “กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา 

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสามิ เรามี

กรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราท�ากรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือ

เป็นบาป เราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป” 

ก็ต้องแยกแยะออกมา

ท่ีหมอพูดมาอย่างนั้นแสดงว่าเป็นโรคเฉพาะตัวของเด็ก แต่แม่ไม่ยอมรับ 

อยากให้เด็กดีอย่างที่ต้องการ คือผู้เป็นแม่ไม่ฟังค�าหมอเขา ไม่เชื่อกรรมด้วย 

กรรมให้ผลมำยังไงก็ไม่เชื่อกรรม อยำกให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นไปตำมที่ตัวเอง
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ต้องกำร ถ้าเรามีความต้องการให้ลูกเป็นอย่างไร ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้น 

เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมำ นี่เรื่องกรรม

ต้องพิจารณาอีกมุมหนึ่ง คือลูกที่มาเกิดกับเรา เราเลือกไม่ได้ว่าจิตใจ

ของเขาจะเป็นยังไง ส่วนร่างกายนั้นเราให้เขาได้ เรียกว่ากลละ ทั้งพ่อและแม่

แบ่งสรรปันส่วนกันให้เขาเกิดกับเราได้ แต่จิตใจนั้นเราเลือกไม่ได้ว่าเด็กคนนั้น

เขาท�ากรรมอะไรมาในอดีต เมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้ว เขาต้องได้รับผลกรรม

ของเขา เราไม่สามารถบังคับหรือท�าให้ดีขึ้นได้เหมือนกับที่เราตั้งใจ เพราะ

เขาสร้างมาอย่างน้ัน นี่คือพูดเรื่องกรรม ถ้ำเขำมีกรรมอย่ำงนี้ ก็ต้องยอมรับ

ว่ำ “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม” เรำก็ต้องท�ำใจเอำไว้ คือส่วนหนึ่งเขำ

เป็นลูกของเรำจริง แต่อีกส่วนเป็นกรรมของเขำ ไม่ใช่ว่ำเรำจะไปแบกหำม

รับกรรมแทนลูกได้ เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอง ที่หมอวินิจฉัยโรคต่างๆ ว่า

เป็นอย่างนี้ๆ ก็ต้องยอมรับ มันเป็นอย่างนี้เพราะกรรมนั่นแหละ คือกรรม

ท�าให้เป็นไป เรียกว่า “กัมมุนา วัตตะติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 

“ใครท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ผู้นั้นต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป”

หากหมอบอกว่าเขาป่วย เขาหายยาก เราก็ต้องท�าใจ อย่าไปโกรธเขา 

อย่าไปว่าเขา คนที่มาเกิดกับเราในลักษณะนี้ ก็เพราะมีกรรมเกี่ยวเนื่องกัน

มาในอดีต เคยผูกพันกันมา คือบางทีมันจะดีกับพ่อ แต่ก้าวร้าวกับแม่มาก 

คือกรรมของคน จิตของคน หรือวิญญาณของคนที่มาเกิดในโลกอันนี้ จะให้

มีความสมบูรณ์แบบ ๑๐๐% นั้นไม่ได้

อย่างผู้ที่เคยมีความเกี่ยวข้องกันมาในอดีต จิตวิญญาณดวงนี้จะให้

พ่อคนนี้หรือแม่คนนี้ ที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาในอดีตหลายชาติหลายภพที่

ผ่านมา ในชาติน้ีจะให้มันเป็นลักษณะอย่างเดียวกัน นี่มันไม่ได้ คืออยากจะเกิด

ในโลกไหม? อยากจะเกิด แต่บางทีหาที่เกิดไม่ได้เพราะความผูกพันกันมันไม่มี 

เมื่อไม่มีความผูกพันกัน เกิดมาก็ไม่ฟังค�าพ่อค�าแม่ ก็เป็นลักษณะอย่างนั้น

สมมติว่าวิญญาณจะหาพ่อสักคนหนึ่ง หาแม่สักคนหนึ่ง หาทั้งสองคน

พร้อมๆ กันให้ได้สมบูรณ์แบบ อย่างนี้มันยาก สมมติว่าวิญญาณหาพ่อได้แล้ว 

ก็มองหาแม่ แม่บังเกิดเกล้าไปไหน? อ้าว! แม่ไปอยู่บนสวรรค์ แต่พ่อมาเกิด
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บนโลกแล้ว จะเอายังไง? ก็ต้องหาแม่ส�ารองที่ไม่ใช่แม่แท้ๆ ในอดีตชาติ เขาก็

เลยดลบันดาลให้พ่อมาเอาแม่คนน้ี เพื่อจะได้เกิดเป็นคนสักที พอมาเกิดใน

ลักษณะน้ีแล้ว เด็กมันจะรักพ่อมากกว่าแม่ เพราะเคยมีความผูกพันกันมา

ยาวนาน แต่อีกมุมหนึ่ง ถ้าเด็กคนนี้หาแม่ได้แล้ว แต่พ่อไม่อยู่ ไปเกิดไหนไม่รู้ 

สมมติว่ายังอยู่ในนรก เด็กก็อยากจะเกิด จะท�ายังไง? เด็กคนนี้ก็จะดลบันดาล

ให้แม่ไปหาชายคนใดคนหนึ่งมาเป็นพ่อ เมื่อเกิดมาในลักษณะนี้แล้ว เด็กจะ

รักแม่มากกว่าพ่อ นี่คือกรรม แต่ถ้าหากว่าพ่อกับแม่เคยได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน

มาในอดีตชาติ ทั้งสองฝ่ายมีความสมบูรณ์กันแล้ว เด็กที่มาเกิดก็จะรักพ่อแม่

เสมอกัน นี่เรื่องความรัก 

เร่ืองกรรมของเด็กเป็นอีกส่วนหนึ่ง เป็นกรรมของเขาเอง ท�าอะไรไม่ได้ 

แก้ไขไม่ได้ ก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่ถ้ากรรมของเด็กมีบางอย่างพอแก้ไขได้ 

เรียกว่าลหุกรรม คือกรรมเบา นี่แก้ไขได้ก็แก้กันไป แต่กรรมบางสิ่งบางอย่าง

มันหนักพอสมควร เรียกว่าครุกรรม คือกรรมหนัก ขนาดหมอก็แก้ไม่ได้ เราก็

ต้องยอมรับกรรมส่วนนี้ เพื่อความสบายใจ พอเข้าใจไหม

โยม: มีไหมคะที่เด็กส�านึกผิด แล้วก็กลับมาหาแม่?

หลวงพ่อ: อันน้ันมันขึ้นอยู่กับคุณธรรมของเด็กคนนั้นเอง เอาแน่ไม่ได้ ถ้าเด็ก

มีคุณธรรมประจ�าตัว เขาจะนึกถึงบุญคุณได้ 

อุบำยตัวอย่ำงกำรสอนลูก

โยม: เร่ืองลูกนะคะ ลูกสาวโยมก็ไม่ได้ท�าผิดอะไร การบ้านการเรือนเขาก็

พร้อมหมดทุกอย่าง แต่มีอยู่อย่างเดียวที่โยมไม่ชอบ คือเขาไปมีแฟนคนหนึ่ง

ที่ไม่เหมาะสม โยมก็เลยพูดว่า “ไม่เหมาะสมนะ ถ้ารักมากก็ไม่ต้องอยู่กับแม่ 

ออกไปซะ! พรุ่งนี้อย่ามาให้แม่เห็นหน้าอีก” เขาก็ไปจริงๆ ประมาณสามเดือน 

หลักจากนั้นเขากลับมาหา โยมก็เลยพูดว่า “เราไม่ได้เป็นแม่ลูกกันแล้วนะ” 

ลูกเขาก็บอกว่า “ท�าไมไม่ใช่แม่?” ทีนี้โยมบอกว่า “ถ้าใช่แม่ แล้วท�าไมไป?” 
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ตอนน้ีเขาคิดได้ค่ะ ก็กลับมาแล้วบอกว่า “เขาอยากกลับ เขาคิดได้แล้ว” 

ก่อนไปนี่โยมบอกเขาว่า “ถ้าแม่ตายแล้ว ไม่ต้องมาเผาแม่ด้วย” นี่เพราะโยม

พูดไปอย่างนี้หรือเปล่าเขาจึงกลับมา แต่ตอนหลังเขากลับมาอยู่ด้วยก็ดีขึ้น

หลวงพ่อ: การพูดอย่างนี้มันมีส่วนช่วยให้ลูกส�านึกได้ คือหลายคนรักลูก 

โบราณกล่าวว่า “รักหมาให้ผูก รักลูกให้ตี” ไม่ต้องเอาวัวควายนะ เอาหมาก็

แล้วกัน คือหมามันกัดคนเก่ง คนส่วนใหญ่รักลูก แต่ไม่มีอุบายสอนลูก เอาใจ

ตลอดเวลา การพูดอย่างนี้เป็นอุบายส่ังสอนลูก ให้เขาตื่นตัวว่า “ถ้ากูตาย 

ก็ไม่ต้องมาเผากูนะ” นี่เป็นการลงเรี่ยวแรง แต่ลึกๆ แล้วเราก็ยังห่วงเขาอยู่ 

นี่เป็นอุบายในการพูดให้เขาส�านึกตัว ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่าตีให้เจ็บ นี่พูดดีแล้ว 

พูดให้เขากลัว 

ถ้าลูกเป็นลักษณะอย่างนี้ บางทีต้องใช้บทบู๊ ล�าพังพูดธรรมดามันไม่ตื่น 

ต้องพูดหนักๆ ให้มันสะดุ้งขึ้นมา แต่ต้องท�าใจไว้ด้วยว่า หากเป็นลูกของเรา

จริงๆ ในอดีตชาติแล้ว ถ้าพูดไปอย่างนี้ เขาต้องส�านึกได้ แต่ถ้าเขาส�านึกไม่ได้ 

ไปก็ไป ตัวใครตัวมัน นี่เรื่องลูกนะ

แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติ ใจมันต้องแข็งกว่านี้ หลายสิบเท่าก็แล้วกัน 

ลูกก็ลูกเถอะ ถ้าหากลูกบางคนไม่ฟังพ่อฟังแม่อย่างที่ว่ามา มีอะไรก็แล้วแต่ 

ต้องท�าใจเอาไว้ก่อน คือแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อน อย่าไปเหมาว่าลูกเราคนเดียว

ทั้งหมด ถ้ามันดีก็ดีไป ไม่ดีก็แยกกันไป ชีวิตของใครของมัน นี่เรามาปฏิบัติ 

เราไม่หวังอะไรกับโลกอันนี้ แต่ทางโลกก็อย่างว่านั่นแหละต้องห่วงกัน แต่ถ้ำ

เป็นนักปฏิบัติจริงๆ แล้วต้องแบ่งรับแบ่งสู้และก็ไม่ต้องแบ่งมำกนัก ถ้ำพูด

อย่ำงนี้มันถูกแล้ว แต่เขำยังไม่เชื่อเรำอยู่ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด จะแยกก็

แยกกัน คือไม่ห่วงกัน ถือว่ำเรำท�ำมำดีแล้ว ท�ำทุกอย่ำงแล้ว ถ้าไม่ได้ตามที่

เราต้องการ ก็ตัวใครตัวมัน นิสัยของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้ เป็นลักษณะคนง่ายๆ 

ตัดขาดผั้วะไปเลย ถือว่าเราถูกแล้วดีแล้ว

ลักษณะการพูดท่ีว่ามาน้ีก็เพื่อให้เขาสะดุ้งใจขึ้นมา ทางโลกถือว่าใช้ได้ 

ดีแล้ว แต่เราอย่าไปยึดเขาเกินไปนะ พยายามฝึกใจตัวเอง ใครก็ตามในโลก

อันนี้ ลูกก็ลูก ผัวก็ผัว เมียก็เมีย สิ่งทั้งหมดเป็นเพียงสมมติพูดกันเท่านั้นเอง 
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ถ้าไม่ดีขึ้นมา เราก็ต้องบอกว่าล�าพังเลือดก้อนเดียวทิ้งที่ไหนก็ได้ ไม่แปลก

อะไรเลย เลือดก้อนเดียวทิ้งให้หมากินก็ได้ เหมือนกับน�้าลายบ้วนทิ้งออกจาก

ปากไปแล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ตัดขาดไปอย่างนั้น ให้เป็นคนลักษณะ

ว่าถ้าไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ห่วง ไม่ห่วงว่านี่ผัวเรา ไม่ห่วงว่านี่เมียเรา ไม่ห่วงว่า

นี่ลูกเรา ตัดขาดทิ้งไปเลย อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิด ขนาดหมามันออกลูก

มันเป็นยังไง ไก่มันเป็นยังไง กบเขียดมันเป็นยังไง เราก็สังเกตว่าขนาดกบเวลา

มันไข่แล้ว แม่มันเลี้ยงไหม? ไม่เลี้ยง กระโดดขึ้นฝั่งแล้วหนีไปเลย มันปล่อย

ให้ไข่ฟักออกเป็นตัว แล้วก็โตตามธรรมชาติของมันเอง กรรมใครกรรมมัน

ก็แล้วกัน มันก็ยังอยู่กันได้น่ี เราเอากบมาเป็นครูสอน น่ีเราพยายามเล้ียงดู

ทะนุถนอมทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าไม่เอาตามเรา จะไปไหนก็ไป เลือดก้อนเดียว

ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น ไปให้ไกลที่สุด นี่นักปฏิบัติต้องใจแข็งขนาดนี้ ถ้าเรามี

อย่างนี้ เอาตัวรอดฝ่ายเดียว ให้เห็นว่าโลกอันน้ีเป็นอย่างนี้ ให้เรามองมุมโลก

ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอย่างนี้

ในยุคนี้สมัยนี้ เรื่องลูกส่วนใหญ่มันตัวใครตัวมัน จะห้ามจิตใจไม่ให้เป็น

ไปตามโลกมันห้ามยาก เหมือนกับหลวงพ่อเล่าให้ฟังเรื่องพระมหากัสสปะ 

ในสมัยที่เกิดเป็นช้าง ฝึกมาดีขนาดไหนก็ยังห้ามใจไม่ได้ สัตว์ก็เหมือนกัน 

ทุกคนเป็นอย่างนั้น บางคนก็เสียไปเลย บางคนก็ดีขึ้นมาได้

เรื่องนำงสุมิตตำ

ในคร้ังพุทธกาล นางสุมิตตา อยู่ที่เมืองสาวัตถี ตอนนั้นนางเป็นพระโสดาบันแล้ว 

แต่ถึงเป็นพระอริยเจ้าเต็มตัวก็ตาม ก็เอาความก�าหนัดยินดีในกามคุณไม่อยู่ 

นางมีความรักความผูกพันกับนายพรานหนุ่มคนหนึ่ง ทุกๆ วันนายพรานคนนี้

จะมาขายเนื้อขายสัตว์ต่างๆ ในเมือง นางสุมิตตาเห็นก็เกิดความรักความพอใจ 

แม้เขามีวรรณะต�่ากว่าแต่ก็พอใจ นางไม่กล้าพูดตรงๆ ว่ารักเขา จนวันหนึ่ง

ตัดสินใจว่าต้องไปอยู่กับหนุ่มคนน้ีให้ได้ จะเป็นเมียเขาให้ได้ แต่ถ้าจะพูดตรงๆ 

ให้พ่อฟังก็ไม่ได้อีก เพราะเขาก็เป็นนายพรานและวรรณะก็ต่างกันอีกด้วย 
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นางจึงปลอมตัวเป็นคนอนาถา ท�าตัวมอมๆ แมมๆ ไปคอยดักทางที่นายพราน

ออกจากเมืองสาวัตถี พอเขามา นางก็เดินตามหลังเกวียนเขาไป เดินไปเรื่อยๆ 

ตอนแรกนายพรานหนุ่มก็เฉยๆ ไม่รู้ว่านางคนนี้เดินตามมา จนจะเดินเข้าป่า

นั่นแหละ นายพรานก็แปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้เดินตามมาท�าไม ก็เลยบอกว่า 

“น้อง! จะมาท�าไมที่น่ี? กลับไปซะ ท่ีน่ีมันเปล่ียว ไม่ต้องมาที่นี่ มันไม่ปลอดภัย” 

นางก็บอกว่า “เรื่องของฉัน! เรื่องของเธอก็เรื่องของเธอ ก็ขับเกวียนไปสิ” 

นายพรานบอกอย่างนี้สองคร้ังสามคร้ัง นางก็ไม่กลับ บอกว่า “ทางของฉัน 

ฉันเดินเอง ไม่เกี่ยวกับเธอ เธอขับเกวียนไปเรื่อยๆ ก็แล้วกัน” จนทั้งสองมา

ถึงป่าใหญ่ นางจึงบอกความจริงว่า “ที่ฉันมาเนี่ย ฉันยอมเป็นเมียเธอแล้ว” 

คือตั้งใจมา ภาษาชาวบ้านเขาว่าวิ่งตามชายหนุ่ม อันนี้ไม่ได้ว่ิง แต่เดินตาม 

ที่พูดว่าวิ่ง หมายถึงว่าให้มันสมความอยากเฉยๆ

นี่ประวัตินางสุมิตตา เรื่องราคะตัณหา ขนาดพระโสดาบันยังเอาไม่อยู่ 

เป็นเหมือนกับคนธรรมดา เมื่อนางไปอยู่กับนายพราน ก็มีลูกเจ็ดคน เป็นชาย

ทั้งหมด เวลาผัวจะออกไปล่าสัตว์ นางก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ ทั้งพวกศร ธนู 

และเครื่องดักสัตว์ทุกประเภท เวลาผัวมานางก็ไปรับอุปกรณ์ต่างๆ มาเก็บรักษา
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ไว้ตามเดิม คือนางท�าตามหน้าท่ีเฉยๆ จะพูดว่านางเป็นพระโสดาบันแล้ว นางท�า

อย่างนี้เป็นการส่งเสริมให้คนไปฆ่าสัตว์หรือเปล่า? ไม่ได้ส่งเสริม แต่นางท�า

ตามหน้าที่ผู้เป็นเมียเท่านั้นเอง นี่หน้าที่ของใครของมัน ต้องท�าตามนั้น ก็ผัว

เป็นนายพรานจะท�ายังไงได้ ก็ต้องท�าหน้าที่ในฐานะเมียของเขา

หลายปีต่อมา ลูกชายท้ังเจ็ดคนก็โตเป็นหนุ่ม แต่ละคนก็มีเมียและ

อยู่ด้วยกันทั้งหมด วันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคนกลุ่มนี้

เขามีคุณธรรม มีอินทรีย์ มีบารมีที่ได้บ�าเพ็ญมาในอดีตพร้อมแล้ว สมควร

จะเป็นพระอริยเจ้าได้ นี่ขนาดว่านายพรานฆ่าสัตว์มาไม่รู้ว่ากี่ร้อยก่ีพันตัว 

ฆ่าสารพัดสัตว์เอามาขาย พระองค์ก็เสด็จมาโปรด มาท�าให้บ่วงดักสัตว์ต่างๆ 

นั้นหมดสภาพไป จึงไม่มีสัตว์ตัวใดมาติดเลย พอนายพรานมาเห็นเข้าก็โกรธ

ขึ้นมา “ใครหนอมาท�าให้เราฉิบหายขนาดนี้ กูจะตามฆ่ามันซะดีไหม!” 

นี่โกรธจัดทีเดียว ตามไปตามมาก็ไปเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ แต่ในช่วงนั้นก็

ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอก พระพุทธเจ้าคือใครไม่รู้เรื่องเลย เพราะอยู่แต่ในป่า

ในเขา พอมาเจอพระพุทธเจ้า นายพรานก็ว่า “ไอ้โล้นคนนี้ล่ะว้า มาท�าให้กู

ฉิบหายนี่หว่า” แล้วก็ยกสายธนูขึ้น โก่งสายธนูเตรียมจะยิง แต่สายมันแข็ง

ไปหมด ยิงไม่ไป ก็เลยยืนโก่งธนูแข็งทื่ออยู่อย่างนั้น

พอตอนสาย นางสุมิตตาก็แปลกใจว่าท�าไมสามียังไม่กลับ จึงให้ลูกชาย

ทั้งเจ็ดคนไปตามหา พอไปถึงก็เห็นพ่อยืนโก่งสายธนูจะยิงพระพุทธเจ้าอยู่ 

ก็พยายามจะช่วยพ่อ โก่งธนูพร้อมกัน แต่ก็ยิงไม่ได้ ยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้น

ครั้นเวลาผ่านไปนาน แม่ก็แปลกใจอีก ท�าไมสามีก็หายไป ลูกก็หายไป 

มีอะไรเกิดขึ้น จึงพาลูกสะใภ้ท้ังเจ็ดคนออกไปตามหา เดินทางไปก็ไปเจอพอดี 

เจอสามีกับลูกชายเจ็ดคนก�าลังโก่งธนูจะยิงพระพุทธเจ้าอยู่ นางก็ตะโกน

ออกมาว่า “อย่ายิงพ่อฉัน! อย่ายิงพ่อฉัน!” นี่ส�าหรับนางพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ

ทางธรรม พอนายพรานส�านึกได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของนางจริงๆ ก็ใจอ่อน 

นายพรานกับลูกๆ จึงลดธนูลงทั้งหมด ต่อมานางสุมิตตาก็พาสามี ลูกชาย 

ลูกสะใภ้ท้ังหมดไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงได้แสดงธรรมให้ฟัง 

และทั้งสิบห้าคนก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเอง
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นี่ในสมัยครั้งพุทธกาล ขนาดนายพรานเป็นคนธรรมดา แต่เป็นผู้มี

นิสัยบารมีพร้อมเป็นพระอริยเจ้าได้อยู่แล้ว ท�าไมจึงมาเกิดเป็นนายพราน 

ให้ดูตรงนี้ ถ้าเราไม่ดูตรงนี้ มันจะเข้าใจไปว่าคนจะเป็นพระอริยเจ้าได้ต้อง

มีคุณธรรมหลายอย่างและรักษาศีล ๕ มาก่อน เข้าใจว่าต้องสร้างบารมีมา

อย่างนี้ๆ แต่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนายพราน ฆ่าสัตว์มานับไม่ถ้วนแล้ว ไม่มีศีล ๕ 

ท�าไมสามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ เราต้องพิจารณาดูใหม่ว่า 

เมื่อพระพุทธเจ้าสอน เริ่มสอนด้วยการให้ศีล ๕ หรือไม่? ไม่เลย หรือบอกว่า 

“ให้พากันนั่งสมาธิ เมื่อจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดข้ึน” เป็นอย่างนี้หรือไม่? 

ก็ไม่ใช่เลย นี่พระพุทธเจ้าแค่เทศน์อธิบายความจริงให้เขาฟัง คนกลุ่มนี้ก่อน

เป็นพระอริยเจ้าไม่รู้จักศีล ๕ สมาธิก็ไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกัน น่ีเราต้องศึกษา

ประวัติพระอริยเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาล ส่วนมากฆราวาสญาติโยมยังไม่รู้จัก

ศีล ๕ ยังไม่รู้จักสมาธิด้วยซ�้าไปว่าความสงบคืออะไร ไม่รู้เรื่องเลย แต่นี่เป็น

พระอริยเจ้าก่อน ศีลเกิดขึ้นทีหลัง ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนี้

ให้พวกเราศึกษาประวัติในพระไตรปิฎก ในพระสูตร อ่านเถอะ ต�ารามี

เยอะแยะ หลวงพ่อศึกษามาหมดแล้ว นี่คนทั้งหมดไม่เคยรู้จักศีล ๕ อะไรเลย 

แต่เป็นพระอริยเจ้าได้ ยกตัวอย่าง ลูกน้องพระเจ้าพิมพิสาร ๑๒๐,๐๐๐ คน 

ยังไม่รู้จักศีล ๕ เลย ไม่รู้จักสมาธิเลย แต่เป็นพระอริยเจ้าได้ยังไง? นี่เขาใช้

ปัญญาพิจารณา 

เรื่องพ่อแม่ของนำงมำคันทิยำ

เรื่องพ่อแม่ของนางมาคันทิยาก็เช่นกัน นางเป็นคนที่สวยมากที่สุดในโลก

ก็ว่าได้ เศรษฐีจากตระกูลต่างๆ ก็ต้องการนางมาเป็นภรรยา นางก็อยู่กับ

พ่อแม่สามคน พ่อแม่ก็พยายามเลือกหาหนุ่มที่มีฐานะและรูปร่างหน้าตาดี

คู่ควรกับนาง ต้องได้อย่างนี้จึงจะยอมให้แต่งงาน ต่อมาวันหน่ึงผู้เป็นพ่อมีธุระ

ออกไปนอกบ้าน ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าของเรามีอภินิหารไปปรากฏ

อยู่ท่ีน่ัน พอพ่อของนางมาคันทิยาเห็นพระองค์ก็คิดว่า “โอ้! หนุ่มคนนี้มัน



๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๒๒๗

รูปร่างหน้าตาดีเหลือเกิน มันผิดแต่หัวโล้นผ้าเหลืองเท่านั้น จะเอาหนุ่มคนนี้

เป็นลูกเขยเราให้ได้” จึงว่า “หนุ่มๆ เดี๋ยวคอยเราอยู่ที่นี่นะ เราจะไปท�าธุระ

ที่บ้านนิดหน่อย เดี๋ยวกลับมา” พระพุทธเจ้าก็เฉยๆ พ่อนางมาคันทิยาก็ไปบ้าน

เพื่อที่จะเอาลูกสาวกลับมาเทียบ พอไปถึงก็ตะโกนเรียกภรรยาตัวเองว่า 

“แม่พราหมณ์! เร็วๆ ไปแต่งตัวให้ลูกสาวเราหน่อย เร็วๆ” แม่นางมาคันทิยา

ก็ว่า “ว่ายังไงล่ะพ่อพราหมณ์?” พ่อก็ว่า “เด๋ียวได้เห็นของดีแล้วนะ มีไอ้หนุ่ม

คอยอยู่ข้างบ้าน ไปแต่งตัวให้ลูกสาวเราเต็มท่ีเต็มยศก็แล้วกัน มีอะไรสวย

ก็ใส่มาก็แล้วกัน” แม่ก็แต่งตัวให้ลูกสาวเต็มยศเต็มที่ เครื่องเงิน เครื่องทอง 

เคร่ืองประดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ใส่มา หลังจากนั้นพ่อแม่ลูกสามคนก็พากัน

ออกมา พอมาถึงก็ไม่เห็นตัวพระพุทธเจ้า เห็นแต่รอยเท้าของพระพุทธองค์ 

แม่นางมาคันทิยาจึงว่า “พ่อพราหมณ์ รอยเท้าอย่างนี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้ที่

ฝักใฝ่ในกามคุณหรอก พวกนี้เขาเสพกามไม่เป็น” คือผู้เป็นเมียจบเวทศาสตร์

มาหลายศาสตร์ เขาดูรอยเท้าได้ ดูลายมือคนได้ชัดเจน นางก็ว่า “รอยนี้

ไม่ใช่รอยเท้าผู้เสพกาม พราหมณ์เอ๊ย! ไม่ต้องไปหาเลย” แต่ถึงพูดอย่างนี้ 

พ่อพราหมณ์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดี

ความจริงตัวพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้ๆ นั่นแหละ ห่างกันสักสิบเมตรได้ 

แต่อ�านาจฌานปิดบังไว้ไม่ให้เห็น ในที่สุดพ่อพราหมณ์ก็มาเจอพระพุทธเจ้า 

“เออ! ไอ้นี่ๆ ไอ้หนุ่มคนนี้มานี่ๆ” พ่อพราหมณ์ก็ดึงลูกสาวไป “สมคู่สมควร

กันไหม?” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เดี๋ยวก่อนพราหมณ์ เรามีเรื่องจะพูดให้ฟัง” 

แล้วพระพุทธองค์ก็อธิบายความจริงให้เขาฟัง ในขณะที่นางมาคันทิยาและ

พ่อแม่ยืนฟังอยู่นั่นเอง “คนเราเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่มีอะไรเป็นส่ิงสวยงาม ไม่ว่า

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อาการ ๓๒ ทุกสิ่งล้วนสกปรกโสโครก

ทั้งหมด” ในความรู้สึกของนางมาคันทิยานั้นโกรธมาก นางคิดว่าตัวเองสวย

ที่สุด ท�าไมมาบอกว่านางไม่สวย แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อพ่อแม่นางมาคันทิยา

ได้ฟังก็พิจารณาตาม เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ และเมื่อฟังเทศน์จบ พ่อแม่

นางมาคันทิยาก็ได้เป็นพระอนาคามี ไม่ใช่พระโสดาบันนะ เป็นพระอนาคามี
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นี่ผู้พิจารณาเรื่องอสุภะในอาการ ๓๒ หากเป็นไปตามนั้นจริงๆ แล้ว 

จะเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์

มาดูว่าในช่วงนั้นพ่อแม่นางมาคันทิยารู้จักศีล ๕ ไหม? ไม่รู้ เรื่องศีล ๘ 

ก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน เคยเข้าฌานไหม? ไม่รู้เรื่องเลย การนึกค�าบริกรรมก็ไม่รู้

เรื่องเช่นเดียวกัน แต่เป็นสมาธิได้ไหม? เป็นได้ เป็นสมาธิตั้งใจมั่น คือตั้งใจ

ยืนฟังนั่นแหละ ความตั้งใจเป็นสมาธิ แต่เป็นสมาธิตั้งใจมั่น ไม่ใช่สมาธิสงบ 

ต้องแยกแยะให้เป็น

ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับศีลและสมำธิ

หลวงพ่ออ่านเรื่องในพระสูตรสมัยครั้งพุทธกาลมาหมด ฆราวาสญาติโยมเขา

บรรลุธรรมกันอย่างไร ดูแล้วว่า คนบรรลุธรรมก่อน ศีล ๕ มำปรำกฏทีหลัง 

เขำจะไม่มีค�ำว่ำสีลัพพตปรำมำส ไม่มีลูบคล�ำว่ำศีลขำดไหม เศร้ำหมองไหม 

ไม่มีปลิโพธกังวลว่ำศีลขำดไหม คือเขาบรรลุธรรมเสียก่อน ศีล ๕  จึงปรากฏ 

นี่ในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนี้ พวกเราทุกวันนี้อ่านหนังสือบางเล่ม หนังสือที่

อ่านมาไม่ได้ตรงตามสมัยครั้งพุทธกาลทุกอย่างไป มันหลายอย่าง คือเลือก

ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไร บางส่วนในหนังสือพระไตรปิฎกมันสับสน ถ้าหากเรา

ไม่เข้าใจจริงๆ จะไม่รู้จักว่าหนังสือพระไตรปิฎกมีความเป็นมาอย่างไร

ในช่วงการสังคายนาครั้งที่ ๕ ค�าสอนพระพุทธเจ้ายังมีความชัดเจน 

เพราะมีพระอรหันต์เป็นผู้สังคายนา แต่หลังจากนั้นมีอรรถกถาจารย์มาตีความ

เพิ่มเติมใหม่ แก้ไขใหม่ ซึ่งส่วนมากเป็นพระปุถุชนนั่นแหละ ค�าสอนจึงได้เริ่ม

คลาดเคลื่อน ต่อมายุคฎีกาจารย์ ก็เอาค�าสอนของเก่ามาแก้ไขเพิ่มเติมอีก 

ต่อมายุคอนุฎีกาจารย์ก็ตีความเพิ่มเติมใหม่เข้าไปอีก ค�าสอนพระพุท ธเจ้า

จึงมีความคลาดเคล่ือนมากข้ึนเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันน้ี จึงออกมาในรูปแบบ 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” เหตุเพราะในยุคอนุฎีกาจารย์ตีความนี้เอง มันเคลื่อน

ไปจากค�าสอนเดิมของพระพุทธเจ้า เราต้องรู้จักที่มาของค�าสอนพระพุทธเจ้า 

ของเดิมมันมีจริงๆ ไหม? มี หลวงพ่อรู้จักไหม? รู้จัก แต่พออธิบายให้คนฟัง
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คนจะไม่เช่ือ ก็เหมือนกับทุกวันนี้ หลวงพ่ออธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟัง ให้คน

เข้าใจในหลักเดิมของพระพุทธเจ้า แต่คนก็ไม่เชื่อเลย

เดี๋ยวนี้บอกว่า “สีละ ปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส 

เมื่อรักษาศีลมีความบริสุทธิ์แล้ว สมาธิจะเกิดขึ้น” นี่มาจากต�าราในปัจจุบัน 

หาตัวผู้เขียนมาสิ ต�าราในสมัยครั้งพุทธกาลไม่ได้เขียนอย่างนี้ พระพุทธเจ้า

ไม่ได้สอนอย่างนี้เลย ให้เราหาที่มา หาเหตุผลต่างๆ มาพิจารณาดูสิ ส่วนมาก

คนจะเข้าใจไปว่านี่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็น

พวกอนุฎีกาจารย์ตีความขึ้นมาเพื่อเป็นพิธีกรรมในการบวช คือให้อนุศาสน์แก่

พระบวชใหม่เท่านั้น ส่วนที่ว่า “สะมาธิ ปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ 

มะหานิสังสา เมื่อจิตมีความสงบดีแล้ว ย่อมเกิดปัญญาขึ้น” อันนี้ใครเขียน? 

กลุ่มอนุฎีกาจารย์เขียนขึ้นมาท้ังนั้น เขียนข้ึนมาใหม่ ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า

แต่อย่างใด

หากจะพูดว่า “เมื่อรักษาศีลดีแล้ว สมาธิจะเกิดข้ึน” มีค�าถามว่า ถ้าคน

ไม่มีศีล ศีล ๕ ก็ไม่รู้ ศีล ๘ ก็ไม่รู้ จะสามารถท�าสมาธิได้ไหม ท�าไมถึงมาผูกขาด

ว่าต้องมีศีลก่อนจึงท�าสมาธิได้ นี่คือใช้ปัญญาสอดแทรกเข้าไป เอาเหตุผลมา

พูดกันว่า เมื่อคนไม่รู้จักศีลเสียเลย คนๆ นี้จะท�าสมาธิเกิดข้ึนได้ไหม? ในต�ารา

สมัยนี้มันผูกขาดว่าท�าไม่ได้ จริงๆ ไม่ใช่ การท�าสมาธินี้ศีลไม่เกี่ยว ท�าได้ ถ้าคน

มีศีลท�าสมาธิได้ไหม? ก็ท�าได้เหมือนกัน จริงๆ แล้วถ้าแยกกัน ศีลเป็นศีล 

สมาธิเป็นสมาธิ คนละหมวดกัน คนไม่มีศีลก็สามารถท�าสมาธิความสงบได้ 

เพราะว่าศีลเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำบัญญัติขึ้นเมื่อศำสนำเกิดขึ้นมำ

แล้วในโลก เมื่อศำสนำยังไม่เกิด ศีลก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น ศีลเกิดขึ้นหลังจำก

คนท�ำผิด เหมือนกับกฎหมาย กฎหมายเกิดขึ้นหลังจากคนท�าผิด คนเกิดก่อน

กฎหมาย ความประพฤติผิดหรือถูกต่างๆ มาก่อนกฎหมาย เมื่อเห็นว่ามันผิด

อย่างนี้ ไม่ดีอย่างนี้ จึงได้ตรากฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อควบคุมคนท�าผิดนี้ให้

สังคมอยู่กันได้ คือกฎหมายมันเกิดขึ้นหลังจากคน น่ีศีลก็เหมือนกัน คือเกิดขึ้น

ทีหลัง เมื่อคนท�าผิด พระท�าผิด จึงได้บัญญัติศีลข้อนั้นๆ ขึ้นมา
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ตัวอย่างศีลปาราชิกข้อแรก ใครเป็นคนก่อเหตุให้เกิดขึ้น? พระสุทินน์ 

ท่านมีครอบครัวมาก่อนแล้วจึงมาบวช แล้วก็กระท�าผิด จึงเป็นเหตุให้ศีล

ข้อนี้ถูกบัญญัติข้ึน นี่ศีลทุกข้อที่มีอยู่ทั้งหมดเกิดขึ้นตามคนท�าผิด คนสมัยครั้ง

พุทธกาลบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้านี้ศีลน้อยมาก ทุกวันนี้เมื่อคนท�าผิดมาก 

จึงต้องบัญญัติศีลหลายข้อมาก ในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระอริยเจ้ามาก ศีลมี

กี่ข้อเอง ดังเช่น สมัยปัญจวัคคีย์ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ยังไม่มีศีล

บัญญัติขึ้นมาเลย ในช่วงนั้น ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ยังไม่มีเลย แต่ท�าไม

ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ ต้องเรียบเรียงหาที่มา

ก่อนหน้านั้นอีก ในสมัยดาบสทั้งสองที่ยังไม่มีศาสนาเกิดขึ้น หรือในสมัย

กบิลดาบส เป็นต้น มีศีลบัญญัติข้ึนหรือยัง? ยังไม่มี แต่เขาท�าสมาธิได้ สามารถ

เข้าเป็นฌานได้ สงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ สงบเป็นรูปฌานได้ ทั้งที่ศีลไม่มี 

ดังน้ันเรื่องศีลกับสมาธิจึงเป็นคนละอย่างกัน เมื่อมาในยุคนี้สมัยนี้ สอนกันว่า 

“รักษาศีลให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อน จึงท�าสมาธิได้” เหมือนกับว่าพูด

ผูกขาดไป ให้คนปรามาสขึ้นมามากมาย จะท�าสมาธิแต่ละครั้งต้องดูตัวเอง

ก่อนว่าศีลเราขาดหรือไม่ ถ้าศีลไม่มี คนก็ไม่อยากท�าสมาธิ เพราะท�าไปแล้ว

มันจะไม่ได้อะไร ศีลเราเศร้าหมองขุ่นมัว เกิดเป็นสีลัพพตปรามาสไป ลูบคล�า

ในศีลของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้คนภาวนาปฏิบัติกลัวตัวเองไม่มีศีล 

หรือว่าศีลไม่สมบูรณ์แบบ คนไม่มีปัญญาก็ยุ่งไปอีก เกิดปลิโพธกังวลใจขึ้นมา

ว่าศีลเราไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ นี่สีลัพพตปรามาส เดี๋ยวนี้มันจึงยากในการปฏิบัติ 

มีข้อบังคับมากมายก่ายกองเหลือเกิน ให้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ 

คือหนังสือพระไตรปิฎกในปัจจุบันมันสับสนปนเปกันมากพอสมควร มันมี

ค�าสอนเดิมของพระพุทธเจ้าบ้างไหม? มี แต่มีความเห็นของคนยุคใหม่คือ

อนุฎีกาจารย์แฝงเพิ่มเติมเข้าไป



๒๓๑

ตีควำมหมำยในค�ำสอนคลำดเคลื่อน 

เอาค�าสอนพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟัง ในสมัยครั้งพุทธกาลพระอริยเจ้าเขา

ท�ากันอย่างไร ต้องมาเรียนรู้กัน ค�าสอนในปัจจุบันมีมาก จะไปรับว่าถูกต้อง

ทั้งหมดยังไม่ได้ ผิดก็มีเยอะเหมือนกัน ผิดตรงไหน? ผิดตอนที่อรรถกถาจารย์ 

ฎีกาจารย์ และอนุฎีกาจารย์ตีความขึ้นมาใหม่ แต่ของดั้งเดิมพระพุทธเจ้า

ผิดไหม? ไม่ผิด ถูกต้องทั้งหมด แต่ในยุคหลังมาตีความค�าสอนพระพุทธเจ้า

คลาดเคลื่อนไป แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ คนสมัยใหม่มาเขียนเรื่องวิธีการท�าสมาธิ 

หลวงพ่ออ่านหมด เขียนกันหยดย้อยเหลือเกิน เรื่องอ�านาจจิตอย่างนั้นอย่างนี้ 

เขียนไปในต�าราเรื่องการท�าสมาธิ ญาณนั้นญาณน้ีก็ว่าไป อ่านดูเหมือนกับ

ว่าพระอรหันต์จะเป็นญาณอย่างนั้นทั้งหมด นี่ไม่ใช่ ท่ีเขียนออกมาท้ังหมด

เขียนมาจากพระบางองค์เท่าน้ันเอง คือพระบางองค์ท่านมีนิสัยบารมีทาง

เจโตวิมุติ ท่านมีความช�านิช�านาญในการท�าสมาธิให้จิตสงบ รู้วาระจิตคน

นั้นคนนี้ จะเอาสิ่งที่คนกลุ่มเดียวเขียนมาเหมารวมคนทั้งหมดได้ยังไง คนเลย

เข้าใจว่าผู้จะเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระอรหันต์ต่างๆ มันต้องเป็นไปอย่างนี้

ทั้งหมด อันนี้ไม่ใช่ แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจไปอย่างนั้น ให้ไปอ่านในสมัยครั้ง

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๒๓๒

พุทธกาลว่าจริงๆ แล้วเขาท�ากันอย่างไร พวกนิสัยปัญญาวิมุติเป็นอย่างไร 

พวกนิสัยเจโตวิมุติเป็นอย่างไร ต้องรู้จัก เรื่องการท�าสมาธิหลวงพ่อก็ศึกษามา

พอตัว แต่ไม่สนใจขนาดนั้น เพราะว่าตัวเราไม่ได้มีนิสัยเจโตวิมุติหนิ หลวงพ่อ

เป็นปัญญาวิมุติ นี่ต้องดูตัวเราเองว่ามีนิสัยอะไร ในการภาวนา ในการศึกษา 

ต้องเอาตัวเองเป็นหลัก เดี๋ยวนี้จะไปไหนก็แล้วแต่ทั่วโลก ส่วนใหญ่คนจะไป

รวมตัวกันท�าสมาธิทั้งนั้น
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อุบำยกำรฝึกปิดวำจำ

เมื่อกี้คุยกันว่ามีวัดศรีลังกาอยู่ห่างที่นี่ไปประมาณสองชั่วโมง เขาตั้งใจปฏิบัติ

กันมาก มีกุฏิให้อยู่ มีอาหารให้กิน มีแต่อาหารเจ มีศาลาให้พัก พอเข้าไป

แล้วก็พากันภาวนาเลย ไม่คุยกันเลย ลักษณะอย่างน้ีดี ถ้าไปแล้วมันก็ดี

อีกแหละ คือมันจะได้ปฏิบัติกันดีขึ้น แต่หลวงพ่อมาคิดเมื่อคืนว่าถ้าคณะของ

พวกเราไปได้ไหม มาดูลักษณะที่เขาท�ากัน เขาเลือกเอาคนไปปฏิบัติ ไม่ได้

เอาลิง (หลวงพ่อหัวเราะ) พวกเรานี่หมดสิทธิ์ ไปไม่ได้ ช่วงปฏิบัติเขามีเวลา 

กินข้าวก็มีเวลา ฉันน�้าร้อนก็มีเวลา ตีระฆังตามเวลา เมื่อไม่ท�าตามเวลามัน

ผิดกฎระเบียบเขา ทุกคนห้ามพูดในระหว่างการอยู่ปฏิบัติ มันตรงนี้แหละ

ที่พวกเราหมดสิทธิ์ (หลวงพ่อหัวเราะ) เราเหมือนกับลิง จะไปอยู่ได้สักกี่วัน 

ถ้าไม่พูดกัน ใจมันจะขาดตาย อันนี้ก็ดีเหมือนกัน เรื่องกินเจไม่เป็นไรหรอก 

มันกินได้ จะห้าวันหรือเจ็ดวันก็กินได้ ไม่ตาย แต่ปัญหาเรื่องลิงนี้แหละ

เป็นปัญหา มันจะกระโดดโลดเต้น ด๊อกแด๊กๆ บ๊องเบ๊งๆ ไปไหนก็ไม่รู้ ตื่นเช้ามา

มันจะวิ่งไปหาว่ากาแฟอยู่ไหนบ้าง อันน้ีไม่ได้ สมภารวัดศรีลังกาเขาเรียบร้อย 

ย้ิมแย้มแจ่มใสดี มารยาทดี ไม่ใช้เสียงเหมือนกับเรา ถ้าพวกลิงไปนี่ บ๊องเบ๊งๆ 

วัดเขาเดือดร้อนก็แล้วกัน เสียชื่อหลวงพ่อทูลหมด น่ีให้พิจารณากันไปก่อนนะ 

ถ้าความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ดี

ของเขากินน�้าร้อนก็มีเวลา กินข้าวก็มีเวลา อาบน�้าก็เป็นเวลา แต่นี่ถ้า

เขาบังคับให้เราถ่ายให้เป็นเวลา นี่พวกเรามันไม่ไหวหรอก มันจะออกมาก่อน 

(หลวงพ่อหัวเราะ) ถ้าพวกเราท�าได้ จะเอากันไหมล่ะปีหน้า บังคับกิเลสเต็มที่นะ 

ดิ้นเต็มท่ีก็แล้วกัน สงสัยต้องอมน�้าไว้ตลอดเวลา จะได้ไม่คุยกัน เอาน�้าไป

เป็นขวดๆ เวลาไปหากันก็อมน�้าไว้ก่อน อมน�้าทุกคน ไม่ให้กลืนง่ายนะ จะว่ายังไง 

หลวงพ่อคุยกับโยมเขาเมื่อคืน ดีไหมว่าสักวันหนึ่งเราฉันเพลเสร็จแล้วไปดู 

พาไปดูหมดทุกคนนี่แหละ ไปดูพร้อมๆ กัน ถ้ามันดีเราก็จองเอาไว้ สมภารเขา

ดีมากเลย เรียบร้อยมาก หลวงพ่อยังอายเขานะ แต่ส�าหรับหลวงพ่อไม่เป็น

อะไรหรอก ปรับตัวได้อยู่ แต่พวกเรานี่ จะเอาลิงไปปล่อยได้ยังไง คือลักษณะ
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พวกเรานี้มันลูกทุ่ง อะไรก็ได้ หลวงพ่อก็ไม่ได้ถือสาอะไร คือปล่อยเพื่อไม่ให้

เครียดนั่นเอง แต่จะลองดูสักครั้งไหม ถ้าไปลักษณะอย่างนี้ ชีวิตเรายังไม่เคย

เลยหนิ จะลองดูไหม ถ้ามันตายก็ให้มันตาย ให้ตายไปเลยนั่นแหละ คือเราไม่ได้

กินอาหารเนื้อสัตว์ ให้มันตายไปเลยนั่นแหละ อดดูสักหกวันเจ็ดวัน ถ้าจะไป

ต้องไปบอกสมภารเขาว่ากลุ่มนี้จะมาอย่างนี้ คือกุฏิที่มีอยู่เขาจองไว้ตลอดเวลา 

ไม่มีเวลาว่างเลย ถ้าจะไปก็ต้องจองกุฏิไว้ก่อน ขอล่วงหน้าไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่

เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้ หลวงพ่อเห็นว่าไปได้นะ ควรจะลองดู ดูว่ากิเลสมันจะ

ดิ้นขนาดไหน มันต้องสู้กัน นี่คือกิริยากายวาจาแค่สองอย่าง ใจเราเอาไว้ก่อน 

มันทนได้ไหมว่าไม่ให้คะนองกายวาจา อัปปะคัพโภ เป็นผู้ไม่คะนองกายและ

วาจา เราท�าได้ไหม แต่จริงๆ เราทนได้นะ ท�าได้

ในพรรษาที่ ๕ หลวงพ่อไปเดินธุดงค์ ไปถึงบ้านศรีวิชัย อ�าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร เขานิมนต์ให้จ�าพรรษาที่นั่น ในปีนั้นมีหลวงพ่อบุญมาซึ่งเป็น

อาจารย์เก่าของหลวงพ่ออยู่ที่นั่นด้วย ก่อนเข้าพรรษามีญาติโยมหลายคนว่า 

“นี่แน่ะ! ครูบาทูลมาแล้วนะ ปีนี้เราจะฟังเทศน์ท่านเต็มที่ก็แล้วกัน” เราก็ได้

ยินเขากระซิบกันว่า  “ปีนี้อาจารย์ทูลมาจ�าพรรษาด้วย ทุกวันพระเราจะได้

ฟังเทศน์กันเต็มที่” ดูสิเขาพูดกัน เราจะท�ายังไงได้ เราตั้งใจจะภาวนาปฏิบัติ 

จึงต้องหาวิธีออกตัวใหม่ ยังไงหนอจะวางแผนหาวิธีจะไม่ต้องเทศน์ คือองค์ท่ี

เทศน์ได้มีแต่หลวงพ่อ องค์อื่นเขาไม่เอา เขาจ้องมองเราอยู่องค์เดียว หาวิธี

ออกตัวว่าท�ายังไงจะไม่ต้องเทศน์ ก็คิดได้ว่าเราจะถือข้อมูควัตรในพรรษานี้ คือจะ

ไม่พูด อดพูด ก็เก็บเป็นความลับส่วนตัวเฉยๆ อยู่ พอถึงเวลาวันเข้าพรรษาจริงๆ 

ช่วงปวารณาเข้าพรรษา ก็ว่า “อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ เราจะ

อยู่ในเขตท้องถิ่นนี้ตลอดสามเดือนไตรมาส” นี่พระก็ว่าทีละองค์ๆ ตามพรรษา 

พอเราว่าของเราเสร็จสามจบ ก็ว่าต่ออีกว่า “นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผมจะ

ไม่พูดในสามเดือนไตรมาสนี้ เอวัง หนึ่ง สอง สาม... ” ปิดปากเลย งับปาก

ไปเลย นี่หลวงพ่อกล้าท�าได้ เมื่อได้ยิน พระเณรก็ตกใจร้องกัน พามาดึงมือ 

“ไม่เอาๆ หยุดๆ ไม่ให้ๆ ในพรรษาให้พูดๆ” ดูสิมันท�าได้ พระแต่ละองค์มา

ดึงมือเรา ขอกราบ ขอไหว้ทุกอย่าง แต่มันไม่พูดแล้ว นี่สามเดือนไตรมาสมัน
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ขนาดไหนก็ไม่รู้ เราเองก็ไม่เคยเหมือนกัน ไม่เคยว่าอดพูดอดยังไง ไม่พูด

จะเป็นยังไงใจเรา ไม่เคยมาก่อน แต่ทุกอย่างเป็นไปได้ เขาก็บ่นกันพึมพ�า

ทั้งพระทั้งฆราวาส เขาว่า “เสียหม๊ด” เพราะเราเป็นคนอบรมพระเณร 

การเทศน์อบรมธรรมะหรือวินัยต่างๆ เราสอนหมด สอนก่อนพรรษาเต็มที่ 

ในพรรษาเราก็วางแผนส่วนตัวอย่างนี้ เป็นความลับสุดยอด “หนึ่ง สอง สาม 

ปั๊บ…” เรียบร้อย อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ตายก็ตาย

ในช่วงสิบวันแรก มันอยากจะพูด นี่มารมันดลบันดาล “โถๆ อดทนไว้ๆ” 

ประมาณสักเดือนหนึ่ง มันอ่อนตัวลง มันก็อยากพูดอยู่อย่างนั้นแหละ แต่มัน

น้อยลง คราวนี้เราก็มีอุบายว่าแทนที่เราจะพูด เราจะเขียนหนังสือ ถ้าจ�าเป็น

ก็จะเอาดินสอเขียน คือเราเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระผู้ใหญ่อยู่ มีอะไร

เกิดขึ้นเราก็ต้องเขียนหนังสือรายงานเท่านั้นเอง พออยู่ไปสักเดือนสองเดือน 

การภาวนาดีมาก ไม่เคยภาวนาสงบแนบแน่นขนาดนั้น ความคิดเราต่างๆ นี้

ทิ้งไปเลย นี่ความคิดท่ีจะพูดกับหมู่คณะนะ คือคิดไปแล้วก็ไม่พูด แต่เร่ือง

ความคิดเรื่องธรรมะนี้เสมอต้นเสมอปลาย

ในวันหนึ่งของเดือนที่สาม น่ังสมาธิไป จิตก็สงบลงถึงที่ ก็เกิดนิมิตเห็นม้า 

มีชายคนหน่ึงแต่งตัวเหมือนกับองครักษ์พระเจ้าแผ่นดิน ใส่เครื่องแบบเหมือนกับ

มหาดเล็ก แต่งตัวสวยสง่า เขาจูงม้าตัวหนึ่งเข้ามาหา ม้าก็ใหญ่สวยโย่ง ขน

นี่เหมือนกับเป็นเพชร ขาวเป็นเงาสวย ขณะนั้นเราก็นั่งอยู่ในกุฏินั่นแหละ 

เขาก็บอกว่า “นี่ท่าน ม้าตัวนี้เป็นม้าของท่าน ต่อไปอีกไม่นานนัก ท่านจะได้

ขี่ม้าตัวน้ี” ในช่วงนั้นเราก็อยากข่ีม้าเหมือนกัน นึกว่าในพรรษาแรกเราก็ได้

ขี่ม้าตัวหนึ่ง เป็นม้าขาว แต่ขาวแบบปุยฝ้าย ขาวแบบส�าลี แต่ม้าตัวใหม่นี้

มันขาวแบบปุยเพชร เราก็คิดว่า “จะวิ่งไปไหนหนอ? จะพาเราไปไหนหนอ?” 

คืออยากจะขี่ ต่อมาองครักษ์คนนั้นเขาก็จูงม้าหายไป เราก็ถอนจากสมาธิ

ออกมา แล้วมาดูว่าที่เขาบอกว่าอีกไม่นานนักน่ีมันกี่เดือนกี่ปี เราก็ว่าเอาไว้

ก่อนเถอะ มันอาจจะหลายปีก็ได้ เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆ นิมิตอย่างนี้มันไม่ยาว 

สั้นๆ แค่นี้ คือนิมิตบางครั้งก็ยาว บางครั้งก็ไม่ยาว
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ในกำรภำวนำปฏิบัติ กำรอดพูดได้นี้มันดีมำก เพรำะเมื่อเรำไม่ได้พูด

ในส่ิงใด เรำก็ไม่ต้องคิดในสิ่งนั้น เราจะพูดแต่ละอย่างมันต้องคิดก่อน เขาจึง

มีเรื่องพูดได้ เราก็ต้องคิดหาเรื่องที่จะพูดเพื่อให้มันปีนเกลียวกันได้ ไปกันได้ 

ถ้าเราไม่ได้พูด เราก็ไม่ต้องคิด คือไม่ได้คิดหาเรื่องที่จะพูด 

นี่ถ้าจะไปวัดศรีลังกาที่เขาไม่ให้พูด หลวงพ่อเห็นดีด้วย จะลองสัก

หนึ่งอาทิตย์ไหม ชีวิตเราเกิดมา อะไรจะเกิดมาก็ให้มันเกิด เรื่องอาหารการกิน

ไม่มีปัญหา อาหารเจก็เจได้ ไม่เป็นไร หลวงพ่อก็ได้เหมือนกันนะ ได้ทั้งนั้นแหละ 

แต่การไม่ให้พูดนี้ต้องอบรมกันก่อน ไปวันนี้ก็ได้ หลวงพ่อเห็นด้วย มีกุฏิอยู่

ประมาณสิบหลัง ถ้าไม่พอก็มีเต็นท์ ศาลาเขากว้างขวางดี ที่เขากว้างขวางดี 

ฝนตกมาก็ไม่กลัว ชีวิตเราไม่เคยได้ฝึกอย่างนี้ มีแต่ลูกทุ่งตลอดเวลา ถ้าอย่างนี้

มันตัวใครตัวมัน คือพวกระเบียบต่างๆ เดี๋ยวให้เขาสอนให้ แต่ไม่ยากหรอก

โยม: ลองสักวันไหมคะ? วัดที่เราอยู่นี่

หลวงพ่อ: ไม่ได้ สิ่งแวดล้อมไม่ให้ มันเสีย อย่าไปท�าเลย มีแต่เสียกับเสีย 

ถ้ำจะท�ำจริงๆ ก็ท�ำให้มันตำยไปเลย เหมือนกับเรำก�ำคอจระเข้อยู่ จะก�ำก็

ก�ำให้มันอยู่ไปเลย จะไปจับหำงเล่นไม่ได้นะ จะไปจับงูนี่ไปจับหำงไม่ได้นะ 

จะจับจริงๆ ก็จับให้อยู่กับมือเลย นี่เหมือนกันจะไปลองไม่ได้ ไม่ให้ลอง เอาก็

เอาเลย อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิด ตายก็ตาย ถ้าจะไปวันนี้ รถจะไปกี่คันก็

เตรียมไว้ ไปดูเฉยๆ ไปดูพื้นที่ ถ้ามันเป็นไปได้นะ ปีหน้าเราไปจริงๆ อะไรจะ

เกิดก็ให้มันเกิด ไม่อยู่ที่น่ี ปีหน้าที่โน่นเลยหน่ึงอาทิตย์ หลวงพ่อไม่มีเวลา มันมี

หลายที่ต้องไปเทศน์ บอกสมภารเขาว่าจะไปอาทิตย์หนึ่ง ไปวันที่นั้นถึงวันที่นี้ 

ปกติกุฏิเขาถูกจองหมด ไม่ว่างเลย ต้องจองเอาไว้แต่เนิ่นๆ 

เดี๋ยวยังพูดไม่จบ ถึงเวลาออกพรรษา ตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตว่าเสียงตัวเอง

เป็นยังไง พอออกพรรษาปั๊บ เวลากล่าวค�าปวารณาออกพรรษา “สังฆัมภันเต 

ปะวาเรมิ ...” นี่เสียงไม่ค่อยมี ท�าไมเสียงเราหายไปไหน พอว่าเสร็จปั๊บแล้วนะ 

เพื่อนพระเณรต่างๆ ก็มารุมเต็มกุฏิ นิมนต์ให้เทศน์ พระเณรเขาไม่ได้ฟังเทศน์



๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๒๓๗

สามเดือนเลย เริ่มแรกนี่หลวงพ่อเสียงไม่มีเลย เหมือนกับเป็ดพูด เสียงซิบซับๆ 

พอพูดไปได้สักชั่วโมงหนึ่ง เสียงก็เริ่มดีขึ้นออกเป็นเสียงคนนิดๆ นี่ถ้าอดพูดไป

สักปีหนึ่งจะไม่หมดเสียงพูดเลยหรือ นี่แค่สามเดือน เอาไปเอามาประมาณสัก

สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเสียงก็ออกมา ก่อนนั้นเวลาเสียงไม่ออกเพื่อนเขาก็หายามา

ให้กิน เอาน�้ามะนาวมาให้กิน ตอนน้ันก็ได้พูดอยู่คนเดียวนั่นแหละจนสว่าง

พอดี แสงตะวันขึ้นแดงก็แล้วกัน พูดได้ มันเป็นอย่างนั้นไปอีก เหมือนกับ

พรรษาแรกตอนมันมีความอยากเทศน์ ไปอ่านประวัติดูก็แล้วกัน ธรรมะทั้งหมด

มันเกิดขึ้นได้ อธิบายให้หมู่เพื่อนได้ พูดจนสว่างได้เลย

แต่ถ้าไปที่วัดศรีลังกา ก็ต้องฟังเทศน์ให้น้อยลง แล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้น 

เดี๋ยวนี้ฟังเทศน์มาก ปฏิบัติน้อย ก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ นี่ต่างคนต่างฟัง

หลวงพ่ออธิบายไปแล้ว เอาไปปฏิบัติเลย





๒๓๙

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑

ปัญญำแย่งสมมติจำกกิเลส

คนเรามีความเข้าใจว่าตัวฟุ้งซ่านนั้นอันตรายมาก ก็เลยไม่คิดกัน คือการฟุ้ง

การคิดนี้เป็นตัวอันตรายส�าหรับสมาธิ เพราะการท�าสมาธิทุกอย่างต้องห้ามคิด 

แต่เรำพยำยำมฝึกให้มันได้ท้ังสองอย่ำง เวลำคิดต้องคิดให้ได้ เวลำหยุดต้อง

หยุดให้ได้ เหมือนกับรถที่ดี มันสมบูรณ์แบบ เวลำเหยียบคันเร่งเหยียบเต็ม

ที่ได้ เวลำเหยียบเบรกเหยียบได้

เราเองก็เหมือนกัน ให้มันช�านาญทั้งสองอย่าง เวลาคิดธรรมะก็คิดได้ 

เวลาเบรกตัวเองไม่ให้คิดก็เบรกได้ การเบรกคือการท�าสมาธิ การคิดฟุ้งซ่านนี้

ไม่ง่ายเหมือนกัน มันเป็นอย่างนั้นยากอยู่ ที่เราคิดมากๆ อยู่ทุกวันน้ีน่ันคือ

คิดตามสังขาร การคิดตามสังขารนั้นเป็นลักษณะการคิดฝ่ายเอา คิดไปตาม

สิ่งที่ชอบใจ เหมือนกับที่หลวงพ่อเขียนให้ใน “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” 

ที่แจกไป ส่วนแรกเป็นลักษณะการคิดไปตามสังขารการปรุงแต่ง ส่วนสุดท้าย

เป็นการหาวิธีคิดหักล้างความคิดตามสังขารให้ได้ นั่นคือเอาความคิดลบล้าง

กันเอง ถ้ำมันคิดในฝ่ำยสังขำรขึ้นมำ ก็ต้องฝึกคิดในทำงธรรมให้มำกขึ้น 

ถ้ำเรำคิดในทำงธรรมจนช�ำนำญเม่ือไหร่ กำรคิดตำมสังขำรจะหยุดท�ำงำน
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เมื่อนั้น เพราะสติปัญญามันมาก มันพอตัวแล้ว มันจะไปตามทางของมัน นี่คือ

ความคิดมันกลัวกันได้เหมือนกัน 

เหมือนกับหมาหรือลิงก็แล้วแต่ หากตัวใดตัวหนึ่งร้องขึ้นมา พอตัวที่มี

อ�านาจเหนือกว่าร้องขึ้นแทนมันก็จะหยุด เหมือนกับไก่ป่า ถ้าตัวหนึ่งขันอยู่ 

หากตัวใหญ่กว่ามา ตัวอื่นก็ขันไม่ได้ มันกลัวกัน

ลักษณะการคิดในใจเรา เวลาเราคิดทางปัญญาอยู่ ความคิดทางสังขารก็

หยุดเหมือนกัน เพราะไม่ให้สมมติในการคิด คือแย่งสมมติกัน สมมติตัวเดียวน้ี

เป็นดำบสองคม ถ้ำเอำสมมติไปอยู่กับฝ่ำยสังขำร สังขำรก็เอำสมมตินั้นไป

คิดทันที ถ้ำเอำสมมติมำอยู่กับฝ่ำยปัญญำ ตัวสังขำรก็หมดสมมติที่จะเอำ

ไปคิดเช่นกัน

เหมือนกับกระดาษแผ่นเดียว ถ้าสังขารเอาไปเขียนอยู่ก็เขียนได้เต็มที่ 

แต่ถ้าแย่งกระดาษมาให้ปัญญาเขียน ปัญญาก็เขียนได้เต็มที่ ตัวสังขารก็เขียน

ไม่ได้ สมมติตัวเดียวนี้อย่าให้สังขารเอาไปเขียนได้ ถ้าตัวสังขารเอาสมมติไปคิด

เม่ือไหร่ มันคิดตามความชอบใจทั้งนั้นเลย ลักษณะความคิดตามความชอบใจ



๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๒๔๑

มันมากมายมหาศาล หลายพันหลายหมื่นเรื่องก็แล้วกัน ที่หลวงพ่อเขียนขึ้นมา

ไม่กี่ข้อนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆ แต่จริงๆ แล้วมันมากกว่านี้

ฉลำดในกำรดูแลรักษำใจตัวเอง

ท่ีครูบาอาจารย์บอกว่าในการภาวนาให้ดูใจตนเอง ท่านพูดถูกไหม? พูดถูก 

แต่ท่านพูดเพียงเท่านี้ว่าให้ดูใจ ท่านไม่พูดต่อ คือไม่รู้ว่าจะพูดต่อเรื่องอะไร 

ต้องมาแจกแจงด้วยว่าเราดูใจไปเพื่ออะไร หวังอะไรจากการดูใจอันนี้ กำรดูใจ

ตัวเองคือดูว่ำในช่วงนี้อะไรท�ำงำนอยู่ เป็นกิเลสท�ำงำนหรือปัญญำท�ำงำน 

ใจเรำมีควำมฝักใฝ่ไปในทำงทิศไหน ไปอย่ำงไร เรำจะหักห้ำมใจได้อย่ำงไร 

นี่การดูใจ การดูธรรมดาๆ มันแก้ไขอะไรไม่ได้ นั่นมันรู้เฉยๆ แก้อะไรไม่ได้เลย 

มันต้องดูให้รู้ว่าในขณะน้ีมันมีอะไรในใจตัวเอง มีความโลภไหม? ถ้าใจเรามี

ความโลภ จะแก้ปัญหาความโลภในใจได้อย่างไร ค�าว่าความโลภอย่างเดียวนี้

คือโลภอะไรบ้าง? ไม่ใช่เงินอย่างเดียว มันมีอีกหลายๆ อย่าง ค�าว่าความโลภ 

หมายถึงความไม่พอ โลภในความคิดได้ไหม? ได้ การคิดเกินไปก็เป็นความโลภ

เช่นกัน โลภในความคิดคือสังขารการปรุงแต่ง โลภในวัตถุสมบัติเป็นได้ไหม? 

ก็เป็นได้ทั้งหมด ค�าว่าโลภค�าเดียวเป็นได้ทั้งโลภทางกาย โลภทางวาจา และ

โลภทางใจ

ที่ว่าให้ดูใจตัวเอง อันน้ีก็ถูก แต่ต้องรู้ว่าดูเพื่ออะไร ตัวอย่างเรื่อง

ศรีธนญชัย แม่ส่ังว่า “ธนญชัย แม่จะไปข้างนอกนะ ดูน้องด้วยนะ” ศรีธนญชัย

ก็บอกว่าจะดูให้ พอแม่ไปธุระข้างนอกก็ดูน้องอยู่ที่บ้าน น้องท�าอะไรก็ดูอยู่

น่ันแหละ น้องคลานไปไหนก็ดู น้องไปเล่นขี้ตัวเองก็ดู ศรีธนญชัยก็รู้อยู่ว่า

น้องเล่นขี้ตัวเอง น้องคลานเข้าป่า น้องไปเล่นน�้า ก็ดูอย่างเดียว แม่บอกให้ดู

ก็ดูอย่างเดียว แต่ไม่ท�าอะไร ไม่ดูแลอะไร นี่การดูอย่างนี้ไม่มีความหมายอะไร 

นี่เป็นลักษณะคนไม่มีปัญญา ดูอะไรก็เอามาคิดไม่ได้ แก้อะไรไม่ได้เลย มันคิด

ไม่เป็นว่าอะไรควรหรือไม่ควร
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ถ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้ดูใจตัวเอง หากดูอยู่แต่คิดอะไรไม่เป็น 

ก็เหมือนกับศรีธนญชัยดูน้อง นี่คือซื่อเกินไป คนซื่อไม่ใช่คนฉลาดนะ เป็นคนโง่ 

พอแม่กลับมาเห็นลูกตัวเองเล่นขี้อยู่ ก็ถามศรีธนญชัย “ท�าไมไม่ดูน้องบ้างล่ะ?” 

ศรีธนญชัยก็ตอบว่า “ก็ดูอยู่นี่” ในมุมหนึ่งก็ไม่ได้ผิด คือดูรู้อยู่ว่าน้องท�าอะไร 

แต่ก็ไม่รู้ว่าควรท�าอะไรหรือไม่ควรท�าอะไร นี่คนไม่มีปัญญา คือซื่อเกินไป

คราวต่อมาแม่สั่งว่า “รักษาน้องให้ดีนะ อย่าให้สกปรก อาบน�้าให้ด้วย” 

ศรีธนญชัยก็รักษาน้องอย่างเดียว อุ้มน้องอยู่ตลอด ไม่ปล่อยไม่วางอะไรเลย 

พอน้องขี้ออกมา เมื่อแม่สั่งว่าให้รักษาความสะอาดให้น้อง ก็เลยเอาน�้า

ล้างขี้ให้ เห็นขี้ติดก้นน้อง ก็พลิกออกมาดู เห็นเศษอาหารติดอยู่อีก ก็เอามือ

ล้วงเข้าไปอีก เห็นเศษอาหารอีก ทีนี้ผ่าท้องน้องเลย ล�าไส้เล็กล�าไส้ใหญ่นี่

ล้างเศษอาหารให้หมด แม่บอกว่าให้ล้างอย่างดี ก็เลยท�าไม่ให้เหลือขี้อะไรเลย 

พอดูน้องอีกที น้องตายไปแล้ว นี่ศรีธนญชัยเป็นลักษณะคนโง่เหมือนกัน 

คือนักปราชญ์โบราณท่านเขียนเรื่องนี้ไว้ให้คนรู้จักคิด เพราะหากรู้ก็ตาม

แต่ไม่ฉลาด ก็ท�าอะไรไม่ได้เหมือนกัน

นี่กำรรู้ใจ ต้องรู้ว่ำใจเรำมีอะไรบ้ำงที่ต้องแก้ไข ใจเรำมีควำมคิดเห็น

อะไรบ้ำง มีควำมต้องกำรอะไร สิ่งที่เรำต้องกำรมันผิดหรือถูก ชั่วหรือดี 

เป็นควำมโลภหรือเปล่ำ เป็นควำมโกรธหรือเปล่ำ เป็นควำมหลงหรือเปล่ำ 

เมื่อรู้แล้วก็เอำมำคิด เอำมำแก้ไขให้มันได้ นี่คือความฉลาด ไม่ใช่รู้เพียง

อย่างเดียว โบราณท่านว่า “ดูอารมณ์ของใจ ดูใจตัวเองอย่างเดียวนะ อย่าไป

ส่งออกนอก อย่าไปคิดถึงเรื่องในอดีตหรืออนาคต” การดูใจอย่างนี้ก็ตายฟรีๆ 

ท�าอะไรไม่ได้เลย เหมือนกับศรีธนญชัยรักษาน้อง ไม่ฉลาดเลย ในทางธรรม 

การดูอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องมาใคร่ครวญวินิจฉัยว่ามีอะไรบ้างต้องแก้ไขและ

จะแก้ใจอย่างไร คือเราดูเพื่อแก้ไขปัญหาตัวเอง เหมือนกับเราดูอาหารต่างๆ 

เราก็รู้อยู่ว่าอาหาร แต่เราจะท�ากินให้อิ่มได้ยังไง 

ค�าว่าฉลาดค�าเดียวมันต้องฝึก คือใจเรำโดยธรรมชำติแล้วมันมีควำมรู้

อยู่ในตัว แต่ไม่ใช่ว่ำรู้อย่ำงเดียว มันต้องฉลำด มันต้องมีปัญญำรอบรู้ว่ำ

จะแก้ไขปัญหำอะไรบ้ำง และมีควำมฉลำดคิดแก้ไขปัญหำให้หมดไปจำก
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ใจเรำได้ด้วย ถ้าเราไม่มีความรอบรู้อะไรเลย มีแต่ความรู้อย่างเดียว อย่างนี้

มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ นี่ในภาคปฏิบัติ เป็นลักษณะตัวใครตัวมันพอสมควร 

บางคนมีปัญญาน้อยก็ท�าอะไรไม่ได้ ก็ต้องอยู่ไปอย่างนั้น กำรฝึกปัญญำต้อง

ฝึกเป็นนำยของตัวสังขำรให้ได้ ดังค�าโบราณว่า “ผิดเป็นครู รู้เป็นอาจารย์” 

ถูกไหม? ถูก ทุกอย่างต้องผิดมาก่อน จึงจะแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างที่หลวงพ่อ

เขียนให้ใน “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ก็เริ่มจากลักษณะความผิดก่อน 

แล้วจึงจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกได้

การพูดก็เหมือนกัน อย่าพูดพล่อยๆ ต้องติดตามการพูดของตัวเองว่า

ให้ผลอย่างไรบ้าง การท�าก็เช่นกัน ต้องติดตามการกระท�าของตัวเองว่าท�าผิด

อย่างไรบ้าง ถ้าครั้งน้ีมันไม่ถูกก็แก้ไขปรับปรุง ครั้งหน้าท�าให้มันถูก ถ้าเรา

เป็นคนข้ีบ่น เราก็ต้องมาดูว่าผลของการบ่นมีอะไรบ้าง พิจารณาว่าผลไม่ดี

อย่างนี้ๆ ก็ต้องพยายามผ่อนลง นี่ลักษณะการแก้ไขปัญหาตัวเอง

เราทุกคนสร้างปัญหาให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีกิเลสตัณหาเป็น

ตัวสร้างขึ้นมา เรียกว่าความต้องการของใจนั่นเอง ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเอง ใครจะ

แก้ให้เรา แก้ไม่ได้ ดังค�าว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ต้องสอนตัวเองให้ได้ 

ผู้อื่นเพียงแค่บอกทางเฉยๆ ในภาคปฏิบัติการฝึกตนเองนั้นเป็นเรื่องใหญ่ 

ท่ีพูดกันอยู่ในเมืองไทยหรือในอเมริกาก็ดี มาบอกว่าไปปฏิบัติ แต่พากันไป

นั่งสุมหัวนึกค�าบริกรรม อันนั้นเป็นการพักการปฏิบัติ ไม่ใช่การปฏิบัติ นี่มัน

เข้าใจไม่ถูก การปฏิบัติ คือการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองให้มันดีขึ้น การดูใจ

ตัวเองนี้ หยาบก็รู้ ละเอียดก็รู้ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้หมด รู้แล้วก็เอา

มาแก้ไขให้มันดีขึ้น คนที่จะแก้ไขตัวเองได้ต้องรู้ว่ำชั่วกับดีคืออะไร ชั่วกับดี

มีอะไรบ้ำง ต้องดูเป็นคู่ๆ กันไป ต้องมองซ้ำยมองขวำ มองเหตุกับผลให้

ตรงกัน ไม่ใช่ว่ำดีแล้วเอำเลย ดูสิ่งที่ชอบใจอย่างเดียว สิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ดู 

ดูสิ่งที่รักอย่างเดียว สิ่งที่ชังไม่ดู อย่างนี้ไม่ได้ ต้องมองทุกแง่ทุกทาง นี่เราจะ

รู้ได้ยังไงว่าจะแก้ไขอย่างไร? ถ้ำอยำกรู้จักส่ิงนั้นว่ำขำว ก็ต้องเอำด�ำเป็น

ตัวเปรียบเทียบว่ำขำวคืออะไร ถ้ำดูคนสวยก็ต้องดูคนข้ีเหร่เปรียบเทียบ 

จะได้รู้จักว่ำอะไรเป็นอะไร จะได้มีกำรแก้ไข ถ้ำอยำกรู้จักอำหำรอร่อย 
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มันก็ต้องรู้จักว่ำเค็มคืออะไรก่อน รู้ว่ำเผ็ดคืออะไรก่อน สุดท้ำยแล้วอร่อย

คืออะไร? มันเป็นจุดที่อยู่ตรงกลำงพอดีๆ น่ันเอง นี่ทุกอย่างมันต้องมองเป็น

คู่ๆ กัน อย่ามองด้านเดียว

แข่งกระโดดไกลกับสังขำร

ค�าว่าฟุ้งซ่านค�าเดียวดีไหม? ไม่ดี แต่คนเราก็มีนิสัยเป็นอย่างนั้น มันเป็น

ธรรมชาติเอง บางครั้งบางเวลาก็ฟุ้งไปเอง เราห้ามไม่ได้หรอกเวลามันฟุ้งซ่าน 

แต่พยายามฟุ้งในทางธรรมให้มากที่สุด นี่การฟุ้งตามสังขารมันมีมากอยู่แล้ว 

เราก็ต้องพยายามแก้ไข โดยดูว่ำกำรปรุงแต่งนั้นมันปรุงเรื่องอะไร พอเรำ

ปรุงไปในเรื่องนั้นแล้ว เรำจะพิจำรณำผลของมันทันที ต้องแก้ไขตรงนั้น คือ

ลัดหน้ำเอำไว้ก่อน แล้วเรำจะเห็นเองว่ำกำรปรุงแต่งนั้นไม่ดีเลย ตัวสมมติน้ี

เป็นตัวใหญ่ ถ้าไม่มีสมมติจะปรุงแต่งไม่ได้

สมัยก่อนหลวงพ่อนั่งภาวนาอยู่ ก็เกิดนิมิตขึ้นมาว่ามีคนกลุ่มหน่ึงแห่

กันมาท้าทายเรา ให้มากระโดดไกลแข่งกัน เขาบอกว่าเขาเป็นที่หน่ึงในโลก 

ไม่มีใครเทียบเขาได้ คือจะให้กระโดดสามครั้ง หลังจากครั้งสุดท้ายจะตัดสินว่า

ใครไกลกว่ากัน นี่หลวงพ่อเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาท้าทาย ใจมันเป็นอย่างนั้น 

ก็ว่าจะแข่งก็แข่ง ทีน้ีเหมือนกับหลวงพ่อเดินออกไปข้างนอก เห็นฝ่ายเขาเป็น

คนกลุ่มใหญ่ เราคนเดียว ก็แข่งกัน หลวงพ่อส่ังให้เขากระโดดก่อน เขาวิ่งแล้วก็

กระโดด กระโดดได้ไกลมาก พอมาถึงทีเรา เราก็ตั้งใจว่าจะกระโดดให้ไกลกว่า

เขาอย่างน้อยหน่ึงศอก จากนั้นเราก็วิ่งและกระโดดออกไป ก็ปรากฏว่าโดดได้

ไกลกว่าเขาเกือบเมตร รอบที่สองเขาก็กระโดดได้ไกลกว่าเราไปอีกหนึ่งเมตร 

หลวงพ่อกระโดดใหม่ก็ได้ไกลกว่าเขาอีก แต่ละคนไม่ยอมกัน ทีนี้ี้ครั้งสุดท้ายเขา

กระโดดได้ไกลมาก ไกลกว่าเราหลายเมตรเลย กลุ่มเขาดีใจมาก เตรียมฉลอง

กันแล้ว พอถึงคราวหลวงพ่อก็กระโดดบ้าง ปรากฏว่ากระโดดแล้วไม่ลงดิน 

เหาะไปเลย เหมือนกับนก ลอยไปเรื่อยๆ ไปโน่น จนกระท่ังไปไกลกว่าเขา
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หลายสิบเมตร ท้ายที่สุดเขาก็ยอมแพ้ ถึงตรงนี้จิตเราก็ถอนออกมา แล้วเรา

ก็เรียบเรียงดูนิมิตที่เกิดขึ้นว่าหมายถึงอะไร นี่มันเรื่องอะไรเกิดขึ้น

ค�าว่าแข่ง แข่งเรื่องอะไร? คือแข่งความคิด คือว่าใครจะคิดได้มีเหตุผลดี

กว่ากัน ฝ่ายสังขารเขาคิดแน่ คิดได้ไกล คิดได้ยาว การปรุงแต่งในสิ่งที่ชอบใจ

จะคิดเป็นวันก็คิดไม่จบ หลวงพ่อเคยคิดเหมือนกัน ในสมัยวัยหนุ่มก็คิดใน

เรื่องทางโลก คิดตามประสาโลก คิดไปเป็นวันสองวันก็ไม่จบ เพลิดเพลินอยู่

อย่างนั้นแหละ มันคิดได้ยาว คิดได้ไกล นี่ที่ว่ากระโดดแข่งกันคือคิดแข่งกัน 

ส่วนความคิดท่ีเราจะเอาไปแข่งกับความคิดของเขาก็คือปัญญา ปัญญำจะ

เอำสังขำรเป็นตัวอย่ำง สังขำรเขำคิดเรื่องอะไร เขำเดินไปกี่ก้ำว รอยเขำ

มีกี่รอย ปัญญำเรำจะลบให้หมด นี่คือลบรอยสังขำรให้เป็น หักล้ำงให้ได ้

สังขารมันคิดเรื่องไหนขึ้นมา เราคิดหักล้างเรื่องนั้นให้ได้ เหมือนกับการโต้วาที 

ปัญญากับสังขารหักล้างกันว่าใครมีเหตุผลดีกว่ากัน เริ่มต้นให้สังขารคิดก่อน 

คือให้กิเลสคิดก่อน ถ้าสังขารคิดหนึ่งชั่วโมง ปัญญาเราจะคิดให้ได้สองชั่วโมง 
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มันสู้กันทำงควำมคิด เอำเหตุผลตำมควำมเป็นจริงแข่งกันด้วย นี่สุดท้ำย

ปัญญำเรำคิดให้เป็นจริงกว่ำ ให้มีเหตุผลชัดเจนกว่ำ จึงจะชนะสังขำรเขำได้ 

นี่เราคิดในทางธรรม คือฟุ้งทางธรรมะให้เป็น

ใจเรานี้เมื่อมันคิดตามสังขารท�าไมมันคิดได้ มันปรุงแต่งตามสังขาร

ท�าไมมันปรุงแต่งได้ คิดเพ่ือเอาท�าไมมันคิดเป็น แต่พอคิดเพื่อวางท�าไมมัน

คิดไม่เป็น นี่เราฝึกหาความคิดแข่งกับเขา คือที่สังขารปรุงแต่งทั้งหมดมัน

คิดเพื่อเอา เอาทั้งหมดเลย ไม่ว่าเรื่องเงินทองกองสมบัติต่างๆ มันคิดเพื่อเอา

ทั้งนั้น ไม่เคยคิดเพื่อวาง เราต้องมาฝึกคิดเพื่อวาง การคิดเพ่ือวางคิดอย่างไร? 

คือความไม่เที่ยง มีลักษณะการพลัดพรากจากกัน เวลามันคิดจะเอา มันเอา

อย่างเดียว มันไม่คิดเลยว่าสิ่งนั้นไม่ได้ติดตามตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติ 

มันเอามาประเดี๋ยวประด๋าว แล้วก็จะตายจากกันไปเท่านั้นเอง เอาไปไม่ได้เลย 

นี่เอาวาทะแห่งความคิดมาสู้รบกัน ในทางโลกคือเอามาโต้วาทีกัน ดูว่าใครจะ

แน่กว่ากัน เหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างเรื่องหมากับคนอะไรมันดีกว่ากัน ถ้าเรา

คิดเก่ง หมาก็ดีกว่าคนได้เหมือนกัน คือเอาชนะกันด้วยเหตุและผล ถึงเป็น

ตัวตัณหาต่างๆ หากเรามีเหตุผลทางปัญญาที่ดีแล้วมันง่าย

ควำมสงบทำงปัญญำ

ค�าว่าสงบ มี ๒ ลักษณะ ๑) สงบทางสมาธิ ๒) สงบทางปัญญา ส่วนมากคน

จะพูดกันถึงเรื่องสงบทางสมาธิเพียงอย่างเดียว ส่วนสงบทางปัญญาไม่มีใคร

รู้จัก ไม่มีใครสอนด้วยซ�้าไปว่าสงบทางปัญญาคืออะไร การท�างานทางปัญญานี้

เหมือนกับสงคราม คือสู้รบเอาชนะข้าศึก จะแย่งชิงแผ่นดินก็ดี หรือแย่งชิง

ผู้คนก็ดี ค�าว่าข้าศึก แปลว่าศัตรูภายในหรือกิเลสตัณหานั่นเอง จึงให้นามว่า 

อริยะ แปลว่าห่างไกลจากข้าศึก หรือชนะข้าศึก ดังท่ีเราพูดกันว่าสงบศึกได้แล้ว 

แต่กว่าจะสงบศึกได้ก็ต้องสู้รบกันเต็มที่เสียก่อน ใครมีดีอะไรต้องเอาออกมา

สู้กันทุกวิถีทาง ถ้าชนะได้ก็สงบศึก เมื่อสงบศึกแล้ว ก็มีคนอยู่ได้ มีประเทศ

อยู่ได้ แต่ไม่มีสงคราม
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เหมือนกับทะเลต่ำงๆ ที่มีคลื่นมีลม ถ้ำทะเลมันสงบแล้ว คือมีทะเลอยู่ 

มีน�้ำอยู่ได้ แต่ไม่มีคล่ืนลมที่จะมำปั่นป่วนน�้ำน่ันเอง ค�ำว่ำสงบทำงใจก็เช่นกัน 

ปำกเรำพูดได้ แต่ใจเรำสงบ ไม่กระเพื่อมไปกับสิ่งที่รัก นี่คือว่ำสงบ

นี่ไม่เหมือนกับสมาธิ สมาธิมันต้องอยู่นิ่งๆ กระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้ 

อยู่ในอารมณ์ท่ีเป็นหนึ่งอย่างเดียว แต่สงบทางปัญญาไม่เหมือนกับสมาธิ 

พูดกันได้ คุยกันได้ แต่ใจไม่กระเพื่อมไปตามความรัก คือถึงจะมีเงินทอง

กองสมบัติมากมายก็ตาม ไม่กระเพื่อมไปตามความโลภ นี่คือใจสงบทางปัญญา 

เราจะไปเห็นเงินกองมหึมาก็ตาม แต่ใจเราก็เป็นปกติธรรมดา ไม่กระเพื่อมไป

ตามความโลภ นั่นคือว่าความโลภไม่ท�างาน ใจมันสงบแล้ว มันรู้อยู่ว่าอะไร

เป็นอะไร ไม่ใช่ว่าน่ังหลับตานึกค�าบริกรรมพุทโธ อันนั้นเป็นสงบทางสมถะ 

สงบทางปัญญาเราต้องรู้เห็นทั้งหมด

น่ีสงบทางปัญญา ถึงจะมีอะไรน่าเอา แต่ใจเราก็เฉยๆ คือกายเราเอาได้ 

สมมติวันน้ีได้เงินร้อยล้านหมื่นล้าน ก็เอาได้ แต่ใจเราสงบ คือไม่กระเพื่อมไป

ตามความโลภนั่นเอง นี่คือสงบทางปัญญา เร่ืองราคะก็เหมือนกัน เวลาไปเจอ

รูปสวยงาม ดูสิว่าใจเรามีความต้องการไหม มีความรักไหม คือเห็นเหมือนกัน 

กอดคอคุยกันอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่รัก นั่นคือใจสงบแล้ว คือไม่กระเพื่อมไปตาม

ความใคร่นั่นเอง นี่คือสงบทางปัญญา ใจไม่กระเพื่อมตามความโลภ ความโกรธ 

และความหลงเหล่านี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ ไปไหนก็ไป คือไม่เสียหายเลย จะไปดู

ละครก็ไป ใจก็ไม่กระเพ่ือมตาม เป็นลักษณะดูเป็นความรู้เฉยๆ น่ีสงบทาง

ปัญญาเป็นอย่างนี้ มันจะแตกต่างจากสงบทางสมาธิ

เราทั้งหลายพากันกลัวฟุ้ง คือการฟุ้งเป็นอันตรายต่อสมาธิก็จริง แต่เป็น

ตัวสนับสนุนด้านปัญญา ถ้าปัญญาไม่มีการฟุ้งไป มันจะคิดไม่ได้ การฟุ้งไปนี้

มันเป็นดาบสองคม ถ้าฟุ้งไปตามกิเลสตัณหาฝ่ายต�่า อันนี้ไม่ดี แต่ถ้าฟุ้งไป

ทางปัญญาตามธรรมะ อันนี้ดี เป็นได้ทั้งคุณและโทษ เหมือนกับมีด มันเป็น

ดาบสองคมได้ ถ้าเอาไปฟันหัวคน เป็นคุณหรือเป็นโทษ? เป็นโทษ แต่ถ้าเอา

ไปหั่นผักเพื่อจะเอามากิน เป็นคุณหรือเป็นโทษ? เป็นคุณ หรือเหมือนกับไฟ 

ถ้าเอาไฟไปเผาบ้านคนก็เป็นโทษ ถ้าเอาไปหุงต้มอาหารก็เป็นคุณ
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นิมิตเห็นแชมป์โลกมำท้ำทำย

ในการมองอะไรก็ตาม ต้องมองท้ังคุณและโทษไปพร้อมกัน การฟุ้งอย่างเดียว

ก็มีทั้งคุณและมีทั้งโทษ ถ้ามองจากฝ่ายปัญญา การฟุ้งก็เป็นคุณ ถ้ามองจาก

ฝ่ายสมาธิ การฟุ้งก็เป็นโทษ ต้องแยกให้เป็น การมองอะไรต่างๆ ต้องมองเป็นคู่ 

อย่ามองจุดเดียว ต้องหาวิธีแก้กันให้ได้ เพราะทุกอย่างมันมีจุดแก้กันอยู่ ต้องฝึก

ปัญญาตัวเราให้ฉลาด ถ้าปัญญาเราไม่ฉลาดจะท�าอะไรไม่ได้เลย ส�าคัญคือสอน

ใจตัวเองให้เป็น ถ้าปัญญาไม่ดีพอจะสอนใจไม่ได้ สอนอะไรก็สอนไม่รู้เร่ือง 

มันต้องหาเหตุผลในการสอนใจตัวเองให้เป็น นี่เพราะใจเรามันด้านมานาน 

ตกอยู่ในกระแสกิเลสมายาวนาน จะมาสอนนิดๆ หน่อยๆ มันไม่ได้ ต้องสอน

ให้มากพอ สอนจนใจยอมรับความจริง เรำต้องสร้ำงควำมคิดเรำขึ้นมำให้มี

อ�ำนำจเหนือกว่ำควำมคิดของสังขำร เมื่อสังขำรปรุงแต่งมำอย่ำงนี้ เรำจะ

คิดทำงปัญญำให้มำกกว่ำนี้ คือเอำควำมคิดแข่งกัน ค�าโบราณว่า “หนามยอก

ต้องเอาหนามบ่ง” ภาคปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้เอง อย่าไปกลัวความฟุ้ง ต้องสร้าง

ปัญญาขึ้นมาแทนที่ให้ได้

หลวงพ่อเคยได้นิมิตหลายอย่าง นิมิตท่ีเกิดขึ้นมาทั้งหมดก็เป็นลักษณะ

เอาชนะกันทั้งนั้นเลย ในครั้งหนึ่ง มีนิมิตเห็นนักชกคนหนึ่งและมีฝูงชนแห่กันมา

เป็นกลุ่มใหญ่ นักชกคนนี้เขาเป็นนักชกเอกในโลก ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งต่อกร

กับเขาได้เลย รูปร่างสูงใหญ่ ด�ามืด ก�าย�า กล้ามเป็นมัด เขาเป็นแชมป์โลกมา

ท้าทายเรา หลวงพ่อเองมีนิสัยเก่าทางด้านการชกมวย จึงมีอุบายเกิดข้ึน นี่เรา

มองตัวเขาสูงเป็นสิบๆ เมตร เราเตี้ยกว่าเขาเยอะ เวลายืนขึ้นไปนี้ง่ามขาเขาก็ยัง

ไม่ถึงเลย แต่เราไม่กลัวเขาอยู่แล้ว สู้ อะไรจะเกิดให้มันเกิด เราไม่ถอยอยู่แล้ว 

คราวนี้ก็เหมือนกับมีกรรมการจัดเวทีขึ้นมาเลย เป็นเวทีใหญ่ และมีกรรมการ

ตัดสินที่เป็นธรรมที่สุด เราก็ข้ึนเวทีไปเลย มั่นใจในตัวเองมาก พอกรรมการสั่ง

ให้เริ่ม ฝูงชนก็เชียร์กันใหญ่ ฝ่ายเรามีเราคนเดียว แชมป์โลกเก่าเขาก็กระโดด

เข้ามาจะหักคอเรา เราก็หลบ เขาพยายามเตะให้เราขาดเป็นท่อนๆ เราก็

หลบได้ เขาเตะมาด้านหน่ึง เราก็ไปอีกด้านหน่ึง ท�าทุกอย่าง จนเขาไล่เตะเรา
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จนเหนื่อย พอดีได้จังหวะที่เขาเตะมา เราก็กระโดดขึ้นสูงแล้วเอาขากอดคอ

เขาไว้ เอาศอกสับบนหน้าเขาอยู่นั่น จนหน้าแตกเละ เหมือนกับมีดฟันหน้า

ไม่มีชิ้นดีเลย คนก็เฮกันขึ้นมา แม้เราเล็กกว่าเขา แต่เรามีลีลา เราไม่ได้ใช้หมัด

อย่างเดียว เรากระโดดหนีบคอเขาไว้ แล้วก็ศอกสับใส่อย่างเดียว จนเลือดเขา

โชกเต็มเวที ล้มนอนหงายผึ่งอยู่นั่น นี่เราชนะแล้ว

พอจิตถอนออกมาก็เรียบเรียงพิจารณาในนิมิตที่เกิดขึ้น เรามีความภูมิใจ

ว่าเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ นี่เขาเตะมา เราหลบได้ เขาเตะเรายังไงเราจะ

รู้ก่อน หากเขาเตะต�่า เราก็กระโดดหลบ หากเขาเตะสูงใส่ก้านคอเรา เราก็

หมอบหลบ คือฉลาดรู้เท่าทันทางมวยเขา เขาต่อยมาก็ไม่ถูก เพราะเราก็เห็น

หมัดเขาก่อนจึงหลบได้ทั้งหมด นี่ลักษณะการหลบ ทีน้ีการรุกของเราก็เอา

ศอกสับหน้าเขาจนเละ จนเขายอมแพ้ เราก็สบายใจว่า นี่เรื่องสังขารเรา

ไม่กลัวแล้ว ให้มันปรุงมาเถอะ ถ้าเขาปรุงมาก็ปล่อยให้เขาปรุงก่อน เขาจะปรุง

เรื่องไหนเราก็จะหาทางแก้เกมเขา ให้เขาท�างานก่อน เราแก้ทีหลัง หากเรา

ไม่ท�าอย่างนี้มันจะไม่เห็นในจุดด้อยของเขา ถ้าเราโจมตีเขาก่อนอย่างเดียว 

ก�าลังของเขาเรายังไม่รู้จัก พอเราเผลอเขาก็เล่นงานเราได้ กิเลสตัณหามัน

เป็นลักษณะหมาลอบกัดอยู่เรื่อย ต้องรู้จักทันเกมเขาให้ดี เราจะละกิเลสก็

ต้องรู้ทันลีลาของกิเลส ว่าเขามาไม้ไหนอย่างไรต้องรู้จัก อ่านเกมมวยเขา

ให้เป็น หากอ่านทางมวยเขาไม่ได้ก็จะแพ้ ไม่มีวันชนะ

หำกปัญญำเรำจะสู้กิเลสสังขำร ก็ต้องฝึกให้หนักกว่ำเขำ เขำมี

ควำมเด่นทำงไหน ฝึกแก้ทำงนั้น ถ้ากิเลสเก่งในทางโลภ เราก็ต้องเตรียมการว่า

จะแก้ทางความโลภอย่างไร ถ้ากิเลสเก่งทางราคะ เราต้องหาวิธีแก้ทางราคะ 

ถ้ามันเก่งทางโกรธ เราต้องหาวิธีแก้ทางความโกรธ มันต้องเตรียมพร้อม

ทุกอย่าง แก้เกมเขาให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยไปอย่างเดียว เราต้องหาวิธีแก้ให้ได้ 

ถ้าใจเรามีทิฏฐิมานะสูง เป็นคนไม่ลงรอยใคร จะแก้ด้วยวิธีไหน? ก็แก้ด้วย

การยอมแพ้คนเป็น ยอมแพ้อย่างเดียว ไม่สู้ใคร ยอมแพ้เหมือนกับหมา เอาหมา

เป็นครู คือยอมแพ้ทุกอย่าง หลวงปู่ขาวสอนว่า “ให้ท�าตัวเป็นผ้าขี้ร้ิวผืนหนึ่ง” 

ใครจะเหยียบก็เหยียบไป เป็นการลดมานะอัตตา



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๒๕๐

โอฆะทั้ง ๔

ใจของเรามันเหมือนกับตกอยู่ในห้วงมหาสมุทร มันตกอยู่ในห้วงของตัณหา 

โอฆะแปลว่าห้วงน�้า เวลาเรากระโดดลงน�้านั้นเรากระโดดเป็น แต่เวลากระโดด

ขึ้นฝั่งกระโดดไม่เป็น กระโดดลงหลุมมูตรคูถลงเป็น แต่กระโดดขึ้นไม่เป็น 

นี่มันเป็นเพราะอะไร หรือกระโดดลงราคะ คือความรักความใคร่ นี่กระโดด

ลงเป็น แต่กระโดดขึ้นจากราคะกระโดดไม่เป็น นี่มันเป็นเพราะอะไร คือใจเรา

มันโง่ขนาดนั้น ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้ ไม่ใช่ว่ากระโดดลงเป็นอย่างเดียว ต้องฝึก

กระโดดขึ้นให้ได้ด้วย

ค�าว่าโอฆะ ความหมายว่าสภาวะอันเป็นดุจกระแสน�้าหลากท่วมใจสัตว์ 

มี ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) กาโมฆะ ๒) ภโวฆะ ๓) ทิฏโฐฆะ ๔) อวิชโชฆะ

ค�าว่ากาโมฆะ ทั้งคนและสัตว์ทุกตัวในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในกาโมฆะ 

ค�าว่ากามนี้มีมากมายมหาศาล ในต�าราสรุปไว้สั้นๆ ว่า รูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะที่ใจชอบ คือใจยินดี ถ้าใจยินดีในสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นกาม นี่ทางโลก 

ถ้าทางธรรมเป็นกามได้ไหม? เป็นได้ ดังค�าว่า “ธัมมะกาโม ภะวัง โหติ ผู้ยินดี

รักใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญ” ค�ำว่ำกำม คือผู้มีควำมยินดีนั่นเอง ควำมยินดีนี้

มีลักษณะเป็นดำบสองคม ถ้ำยินดีในธรรมก็เป็นกำมฝักใฝ่ในธรรมะชั้นสูง 

ถ้ำยินดีในทำงชั่วก็เป็นกำมฝักใฝ่ต�่ำในทำงโลก ดังค�าว่า “ธัมมะเทสสี ปะราภะโว 

ผู้เกลียดชังธรรม ยินดีในกามชั้นต�่า เป็นผู้เสื่อม” เรื่องกามอย่างเดียวต้องรู้จัก

ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

ค�าว่ากามคุณ มี ๒ ประเภท คือ ๑) วัตถุกาม ๒) กิเลสกาม

วัตถุกาม คือความยินดีในสิ่งของเงินทองที่เรามีทั้งหมด เวลำพิจำรณำ

ต้องแยกแต่ละส่วนว่ำวัตถุกำมเรำมีอะไรบ้ำง แต่ละอย่ำงนี้เป็นของของเรำ

จริงไหม จะไปยกรวมกันพิจำรณำแล้วบอกว่ำไม่ใช่ของเรำทั้งหมดก็จบ 

เอวัง อย่ำงนั้นไม่ได้ นี่คือไปท�าตามค�าโบราณว่า “ปลาตัวเดียวเน่าทั้งข้อง” 

คือมีปลาตัวเดียวที่เน่าเหม็นก็เลยโยนท้ิงทะเลท้ังข้อง ลักษณะนี้มันใช้ไม่ได้ 
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ต้องเทใส่กระจาด แล้วดูว่าตัวไหนมันเน่าก็ค่อยหยิบออกทิ้งไป ตัวไหนไม่เน่า

ก็เก็บมาล้างดีๆ เอาไว้ท�าอาหารต่อได้ คือไม่โยนทิ้งทั้งหมด นี่กามก็เหมือนกัน 

ต้องยกทีละอย่างมาพิจารณา สิ่งใดที่เราพอน�าไปเป็นประโยชน์ได้ก็เอาไว้ก่อน 

อันไหนไม่เข้าท่าก็โยนทิ้งไป 

ค�าว่ากามไม่ใช่มีแค่วัตถุสมบัติอย่างเดียว การพิจารณาในกามคุณทั้ง ๕ 

ก็ต้องหาว่า ๑) กามเกิดขึ้นจากรูปมีอะไรบ้าง ๒) กามเกิดขึ้นจากเสียง ยินดี

พอใจในเสียง มีอะไรบ้าง ๓) กามเกิดขึ้นจากกลิ่นมีอะไรบ้าง ๔) กามเกิดขึ้น

จากรสมีอะไรบ้าง ๕) กามเกิดขึ้นจากโผฏฐัพพะมีอะไรบ้าง มันต้องแยกออกมา

พิจารณา นี่ทั้งหมดนี้อยู่ในวัตถุหรืออยู่ในรูป เป็นกามในรูป

อีกส่วนหนึ่ง กามในนาม คือความยินดีพอใจในเวทนา สัญญา สังขาร 

ต้องแยกออกมาให้หมด ความยินดีพอใจในเวทนามีอะไรบ้าง มีความทุกข์มี

ความสุขอะไรบ้าง ความยินดีพอใจในสัญญามีอะไรบ้าง ความยินดีพอใจใน

สังขารมีอะไรบ้าง จะแก้ไขอะไรบ้าง



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๒๕๒

ค�ำว่ำวัตถุกำม มีท้ังสิ่งของท่ีไม่มีวิญญำณครอง เช่น ข้าวของในบ้าน 

และสิ่งที่มีวิญญำณครอง คือคนและสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย

ส่วนกิเลสกามอยู่ในขันธ์ ๕ ความรัก ความใคร่ พอใจในกามคุณต่างๆ 

เวทนาคืออารมณ์ของใจ อารมณ์ของใจเรามาจากสัมผัสทางอายตนะ 

ส่วนมากเราจะเข้าใจว่าเวทนาหมายถึงทุกข์อย่างเดียว แต่จริงๆ แล้ว เวทนำมี 

๓ ประเภท คือ ๑) ทุกขเวทนำ ๒) สุขเวทนำ ๓) อุเบกขำเวทนำ ส่วนมำก

เรำทุกวันนี้ไปพอใจแต่ในสุขเวทนำ และไม่พอใจในทุกขเวทนำ นี่มันไม่ได้

เพรำะทั้งสำมเวทนำนี้มันอยู่ด้วยกัน อยู่ในห่วงเดียวกันทั้งสำมห่วง ถ้าอยู่

ในห่วงของความทุกข์เราไม่ชอบ จะไปอยู่แต่ห่วงของความสุข จริงๆ แล้ว

ท้ังสุขและทุกข์อยู่ห่วงเดียวกัน มันเกาะกันอยู่ หรือไปเกาะอยู่กับอุเบกขา

ก็เหมือนกันอีกแหละ ทุกวันนี้เรามักเข้าใจไปว่า หนีจากทุกข์ไปอยู่กับสุข 

แล้วมันจะดีขึ้น นี่ไม่จริงเลย เหมือนกับไปพักผ่อนประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง 

เพราะความสุขนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ มันหมุนกันไปหมุนกันมา

อุบำยตัวอย่ำงในกำรพิจำรณำในขันธ์ ๕

กำรพิจำรณำในขันธ์ ๕ มันต้องคลุมกันหมด หำกเรำพิจำรณำขันธ์ตัวหนึ่ง

ก็ต้องเชื่อมโยงกับตัวอื่นทั้งสี่ตัว ไม่ใช่พิจำรณำขันธ์ ๕ แค่เวทนำตัวเดียว

ก็แล้วกันไป มันไม่ใช่ มันไม่สมบูรณ์แบบ ต้องหาที่มาคือเหตุ เวทนาตัวนี้

เป็นผล เหตุคือรูปนั่นเอง คือใจเรายินดีพอใจในรูปต่างๆ รูปเป็นเหตุให้เกิด

เวทนา นี่อย่างหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่ง เหตุให้เกิดเวทนาคือสัญญา สัญญาคือความจ�า เป็นเหตุ

ให้เกิดอารมณ์ของเวทนา จ�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์

ของใจได้ ไปจ�าเอารูปสวยๆ แล้วก็เกิดความก�าหนัด ไปจ�าเอาของที่ไม่สวย

ไม่น่ายินดี เช่น เขาด่าเรา ก็ไปจ�าเสียง จ�าค�าพูดเขา ก็เกิดความไม่พอใจ

ขึ้นมา สัญญาจ�าอะไร? จ�ารูปที่ชอบใจและไม่ชอบใจมาเป็นอารมณ์ของเวทนา 

สัญญาจ�าเสียงที่ชอบใจและไม่ชอบใจมาเป็นอารมณ์ของเวทนา สัญญาไปจ�า
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กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาเป็นอารมณ์ของเวทนา มันเกี่ยวพันกันทั้งหมด ปัญญา

ต้องรอบรู้ทั้งหมด คือสัญญาเป็นเหตุให้เกิดเวทนา

อีกอย่างหนึ่ง สังขารเป็นเหตุให้เกิดเวทนา สังขารนี้คือการปรุงแต่ง 

ปรุงแต่งนั่นปรุงแต่งนี่ข้ึนมา เกิดความรักความพอใจขึ้นมา การเกิดความรักน้ี

คืออารมณ์ของใจเกิดขึ้นแล้ว นี่ก็เป็นเวทนาอีก เรียกว่าสังขารการปรุงแต่ง

เป็นเหตุให้เกิดเวทนา มันเชื่อมโยงกันทั้งหมด

หากเราพิจารณาสัญญา เอาสัญญาเป็นผลไว้ก่อน เอาความจ�าเป็นผล 

ความจ�าตัวนี้เป็นดาบสองคมได้อีก เป็นทั้งดีและไม่ดีได้ ถ้าคนมีปัญญาที่ดีก็

อาศัยความจ�าในทางท่ีดี เวลาเห็นพระพุทธเจ้า พระธรรม หรือครูบาอาจารย์ 

เราก็ไปจ�าเอามา ถ้าไปจ�าเอากามคุณทั้งห้ามา นั่นไม่ดี นี่คือสัญญามันเป็นผล 

อะไรเป็นเหตุ? มีสังขารการปรุงแต่งเป็นเหตุ หรือบางทีก็เอาเวทนาเป็นเหตุ 

คือทั้งสองอย่างก็มันสามารถกลับกันไปมาได้ ปัญญาต้องรอบรู้เท่าทันทั้งหมด 

สัญญาไปจ�าอารมณ์ความสุขความทุกข์ที่เรามีอยู่ คือจ�าเวทนา 

ตัวสังขารเองเป็นผลก็ได้ อะไรเป็นเหตุให้มัน? เป็นรูปก็ได้ เวทนาก็ได้ 

สัญญาก็ได้ วิญญาณก็ได้ ที่เป็นเหตุให้มัน 

เวลาเราพิจารณารูปอย่างเดียว เอารูปเป็นผลไว้ก่อน แล้วจึงสาวหาเหตุ 

มีอะไรบ้างเป็นเหตุให้มัน บางครั้งก็ต้องดูผลก่อนเหตุ บางครั้งก็ต้องดูเหตุ

ก่อนผล เรียกว่า ธัมมัญญู อัตถัญญู 

วิญญาณ แปลว่าการรับรู้ รู ้เฉยๆ รู้ผิดก็ได้ รู้ถูกก็ได้ นี่ก็ไม่เที่ยง

เช่นเดียวกัน ตัววิญญาณนี้มาจากอะไร? ทั้งหมดมาจากใจทั้งนั้นเลย ไม่ว่า

อาการของจิตหรือนามของใจทั้งหมด

ต้องมาศึกษาขันธ์ ๕ ให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้น นี่การใช้ปัญญา ถ้าปัญญา

เราไม่พอ ก็พิจารณาไม่ได้อีก พิจารณาไม่ไป เข้าใจอะไรไม่ได้เลย การพิจารณา

ขันธ์ ๕ ถ้าเราพิจารณาได้อย่างน้ี จะได้ภูมิธรรมพระอรหันต์หรืออนาคามี

เป็นอย่างน้อย คือผู้ที่เบื่อในขันธ์ ๕ อยู่ในภูมิธรรมขั้นสูง แต่ในกำรปฏิบัติ

ขั้นเริ่มต้น เรำยังไม่ต้องเอำเวทนำหรือนำมจิตหรอก เอำรูปเพียงอย่ำงเดียวก่อน 

เอารูปอย่างเดียวอยู่ในภูมิธรรมข้ันพระโสดาบัน กำรพิจำรณำรูปอย่ำงเดียว
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ยังไม่ถึงอสุภะ พิจำรณำรูปแค่อยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ 

ถ้าถึงอสุภะนั้นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามี ในการปฏิบัติมันต้องแยกให้เป็น 

การท�างานประเภทต่างๆ คุณภาพงานก็ไม่เหมือนกัน แยกเป็นส่วนๆ

การส�ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย หมายถึงรูป แต่ถ้าคนปัญญาไม่ดีแล้ว

ส�ารวมไม่อยู่ หลับตาก็ยังคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละ หลับตาแล้วก็ยังคิดถึงใบหน้า

เขาอยู่ จะไปส�ารวมใจได้ยังไง การส�ารวมใจเป็นหลักใหญ่ ส่วนการส�ารวมตา 

หู จมูก ลิ้น กาย นี่ส�าหรับคนปัญญายังน้อย คือต้องหลบหลีกสิ่งเหล่านี้ไปก่อน 

ให้มีก�าลังก่อน เมื่อศึกษาดีแล้วจึงค่อยมาสู้กันทีหลัง นี่คือเอาการส�ารวมใจ

เป็นหลักใหญ่เอาไว้ 

ใจเรามีความผูกพันในกามตัณหาต่างๆ มากมายก่ายกองเหลือเกิน 

ธรรมะมีหลายขั้นตอน แต่ภาคปฏิบัติแล้วไม่มากเลย มีนิดเดียว แต่ปัญญาเรา

จะมีหรือไม่ ต้องขยายปัญญาเราเอง อย่าไปเอาตามต�ารามากนัก ถ้าอ่าน

ต�ารามากเกินไปจะเป็นสัญญา ในภาคปฏิบัติต้องคิดบ่อยๆ อย่ากลัวว่าฟุ้งซ่าน 

เพราะการฟุ้งมันเป็นฐานของความคิด ถ้าคนไม่มีความคิด ปัญญาก็ไม่ไป 

เลยหมดตัว พยายามฝึกการฟุ้งให้เป็น คือฝึกฟุ้งในทางธรรมะเท่านั้นเอง

ถ้ำเรำฝึกควำมคิดได้สักครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองมันจะไม่ยำก มันจะไป

ของมันเอง เหมือนกับการเต้นร�าขับร้อง ถ้าได้ท่าหนึ่งแล้ว ท่าท่ีสองจะไม่ยาก 

มันจะเคยกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การยกไม้ยกมือ ออกแข้งออกขามัน

เคยแล้ว ต่อไปมันไม่ยาก เต้นได้เลย หรือเหมือนกับการขับรถ พอขับรถคันแรก

ได้แล้ว คันที่สองมันไม่ยากเลย เพราะมันรู้จักวิธีการขับแล้ว หรือการขี่จักรยาน

ก็เหมือนกัน ขอให้ขี่คันแรกได้เท่านั้นเอง 

นี่ปัญญำ ถ้ำหำกเรำฝึกพิจำรณำผ่ำนในครั้งแรก ไม่ต้องเอำมำกหรอก 

แค่อนิจจังตัวเดียวจะผ่ำนได้ไหม ถ้ำสำมำรถคิดผ่ำนค�ำว่ำอนิจจังได้ อย่ำงอื่น

ไม่มีปัญหำอะไร มันง่ำยทั้งหมด นี่เราไม่ผ่านสักอย่างหนึ่ง เวทนาก็ไม่ผ่าน 

สัญญาก็ไม่ผ่าน อนิจจังก็ผ่านไม่เป็น ก็อยู่เท่านั้นแหละ คือรู้อยู่แต่ไม่เคยคิด 

รู้อย่างเดียวแต่คิดไม่เป็น เมื่อไม่เคยคิดก็ไม่มีประโยชน์อะไร เรานั่งดูคนอื่นเขา
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ขับรถก็คิดว่าไม่ยากอะไร เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกก็แค่นั้นเอง แต่ถ้าปล่อย

ให้เราขับเองได้ไหม? ขับไม่ได้ ลงทะเลก็แล้วกัน นี่มันคนไม่เคยขับ 

นิมิตเรื่องกำรขับรถ ขับเครื่องบิน

หลวงพ่อเคยมีนิมิตเรื่องการขับรถ ชีวิตเราไม่เคยขับรถสี่ล้อ แต่เวลาได้ขับ 

ขับรถเร็วมาก ไม่มีใครมาแข่ง แซงรถทุกคัน บางครั้งก็มีนิมิตเป็นการขับรถ

อย่างนี้ พอเหยียบคันเร่งปั๊บ มันไปเลย เกียร์ออโต้นั่นแหละ ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์

อะไรเลย เหยียบทีเดียวมันแซงไปทุกคัน ขึ้นที่สูงขึ้นภูเขาก็ไม่มีอะไรขัดข้อง

บางทีก็ได้นิมิตขับเครื่องบินขนาดใหญ่ เหมือนกับว่าไปดูดวงจันทร์  

เวลาเครื่องมันขึ้นมันไม่ได้บินขึ้นลอยๆ มันขึ้นตรงๆ เราเป็นกัปตัน ขับขึ้นไป

บนอวกาศ มีผู้โดยสารเต็มเครื่อง นี่เคยมีนิมิตอย่างนี้หลายครั้ง ก็พิจารณาดู

ว่าในอนาคตต่อไป เราต้องได้สอนคนแน่ คือเราเป็นกัปตัน ก็เหมือนกับเรา

เป็นหัวหน้าคน สั่งสอนคน ส่วนมากเป็นกัปตันตลอด จับพวงมาลัยบินตลอด 

พาคนโดยสารไปเยอะๆ ก็แล้วกัน พวกเรานั่งอยู่ที่นี่ตีตั๋วกันหรือยัง? ท�าวีซ่า 

ท�าพาสปอร์ตกันหรือยัง? ต้องรีบท�านะ ถ้าไม่มีวีซ่า ไม่มีพาสปอร์ต ก็ไม่ให้ข้ึน 

ก็ดูหางเครื่องบินไปก็แล้วกัน นี่จะพาไปเมืองนอก ค�าว่านอกนี่ไม่ใช่นอกธรรมดา 

แต่เป็นนอกโลก ไม่ให้อยู่ในกามภพนี้ แต่มันออกยาก คือกิเลสไม่ยอมออก

พาสปอร์ตให้ มันครองร่างอยู่ นี่จะไปอยู่นอกโลก ค�าว่านอกโลกคืออะไร? 

คือพระนิพพาน ถ้าไม่ไปก็แสดงว่ายังอยู่ในโลกนี้อยู่ นั่นคือกามภพ รูปภพ 

อรูปภพ คือยังอยู่ในวัฏสงสาร อันนั้นยังไม่ถือว่านอกโลก ยังเที่ยวอยู่ในโลก 

อย่างมากก็ไปสวรรค์บ้าง แล้วก็กลับมาใหม่ บางครั้งก็ไปพรหมโลกบ้าง แล้วก็

กลับมาใหม่ อยู่กันอย่างนี้ แต่ค�าว่านอกโลกคือเหนือจากภพทั้งสามไปแล้ว 

แต่ถ้าออกไม่ได้ มันต้องวนเวียนอยู่ในโลกน้ีต่อไป บางคนกิเลสยังครองอยู่

ไม่ยอมออกพาสปอร์ตให้ เราต้องเตรียมให้พร้อม ท�าพาสปอร์ตไว้ ตลอดชีวิตจะ

ไม่กลับมาโลกน้ีอีกแล้ว เตรียมพาสปอร์ตถาวรไว้เลย วีซ่าถาวร หมดอายุไม่เป็น 
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โยม: ค�าว่าผ่านของหลวงพ่อ นี่เป็นผ่านที่เป็นผลขนาดไหนถึงเรียกว่าผ่านครับ?

หลวงพ่อ: มันหลายผล ผลเล็กก็มี ผลใหญ่ก็มี โสดาปัตติผลก็ผลเหมือนกัน 

เป็นผลเล็ก สกิทาคามิผลก็มี อนาคามิผลก็มี อรหันตผลก็มี มันหลายผล 

ผ่านอนิจจังค�าเดียว ก็ผ่านจากปุถุชนเป็นอริยชนได้ คือผ่านด่านแรก

ฝึกกิริยำมำรยำทตำมสังคม

โยม: การกราบพระหรือไหว้คน ส�าหรับตัวเองแล้วเราจะกราบคุณธรรมที่

ท่านมี แต่ถ้าเป็นคนหรือพระที่ไม่มีคุณธรรม เราไม่อยากกราบ ถึงเรากราบ

มันก็เป็นการกราบแบบฝืนใจตัวเอง อันนี้หลวงพ่อแนะน�ายังไงคะ? หรือมัน

เป็นทิฏฐิมานะของเรา? 

หลวงพ่อ: เป็นทิฏฐิมานะด้วยนั่นแหละ คือเราไม่มีทางรู้ว่าแต่ละคนเขาดี

หรือไม่ดี เรากราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หรือกราบบุคคลทั่วไป

ก็ตาม เราก็ต้องแยกให้ออก อย่างเวลาเรากราบพระพุทธรูป ความจริงคือ

เป็นไม้ธรรมดา อิฐธรรมดา หรือหินธรรมดาๆ แต่เรำก็เอำคุณพระพุทธเจ้ำ 

พระธรรม พระสงฆ์ มำเป็นหลักในกำรกรำบไว้ เป็นหลักยึดเหนี่ยวทำงใจ 

เวลาเรากราบบุคคลธรรมดา จ�าเป็นจะต้องกราบก็ต้องกราบ แต่จะกราบให้

สบายใจท�ายังไง เราก็ว่าในใจ “อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา...” แล้วก็

กราบลงไป “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ...” แล้วก็กราบลงไป เป็นมารยาท 

เรื่องคนไม่เกี่ยว

โยม: แล้วกรณีคนท่ีเป็นรัฐมนตรีโกงบ้านโกงเมือง ไปที่ไหนคนก็กราบก็ไหว้?

หลวงพ่อ: นี่เป็นมารยาท คือตามสมมติเขาเป็นรัฐมนตรี คนส่วนใหญ่เขากราบ 

เราก็ต้องกราบ กราบหรือไหว้ตามมารยาท นี่กิริยาในการกราบ คือจะท�ายังไง

ให้เป็นสื่อให้คนรักเราได้ กำรกรำบไหว้นี้มันเป็นสื่ออย่ำงหนึ่ง ถ้ำเรำท�ำดี 

กิริยำเรำดี ผู้อื่นก็มองเรำว่ำนอบน้อมถ่อมตัวดี แต่กรณีที่เรำไม่เต็มใจท�ำ 

นั่นคือตัวอัตตำ มันต้องฝืน ฝืนตอนมันไม่อยำกกรำบนั่นแหละ ถ้าเราไม่อยาก
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กราบเขา เรามองว่าเขาต�่าต้อยกว่าเรา แต่เราต้องฝืนใจท�า กราบให้ได้ ต้องไหว้

ให้สวยด้วย บังคับตนเอง ลดอัตตาให้เป็น

โยม: เวลาเราไปกราบบางคน เราไม่อยากกราบ เพราะเราคิดไปว่าเดี๋ยวคนอ่ืน

จะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดี

หลวงพ่อ: อย่าไปคิดขนาดน้ันเลย เพราะกำยวำจำโดยกิริยำมำรยำทนั้น

มันเป็นสื่อของสังคม เรื่องสังคมนี้เรำต้องท�ำให้ดีที่สุด คือไม่ให้บกพร่อง 

ให้สมบูรณ์แบบ เรำจะอ่อนน้อมไหว้ได้กับทุกๆ คน อย่ำไปเลือกคนนั้นคนนี้ 

ผ้ำเช็ดเท้ำเรำก็กรำบได้ อะไรก็ได้ โดยกิริยามารยาทเราต้องท�าทุกอย่าง 

เพราะว่ากายวาจามันเรื่องใหญ่ในสังคมอันนี้ ตัวอย่างพระบางองค์ เราอาจจะ 

ระแคะระคายว่าท่านไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ ท�าให้เราเศร้าหมองขุ่นมัว 

แต่หากเราจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้ เราก็กราบ ถ้าเราเป็นผู้น้อยกว่า เราก็ต้องกราบ 

เราก็นึกไหว้พระในใจเรา “อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา…” แล้วก็กราบ

สวยๆ ลงไป “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม…” กราบลงไป กราบแล้วก็แล้ว

กันไป มันต้องฉลาด ต้องมีปัญญากราบ ไม่ใช่ว่าไม่กราบเพราะกลัวว่าเขาจะ

ได้หน้าได้ตา

โยม: แล้วในกรณีที่ใจเรารู้ว่าเขาไม่ดี แล้วเราไม่กราบเขาเลย จะเป็นอะไรไหม?

หลวงพ่อ: ก็ได้ แต่มันก็ไม่ดี เราต้องรู้จักท�าตามมารยาท การกราบไหว้เป็น

มารยาทที่ต้องท�า หากเรากราบไหว้เขาแล้ว เขาอาจจะรู้สึกตัวขึ้นมาว่า “เอ๊ะ! 

ก็เราไม่ดีอย่างน้ี แต่ท�าไมเขายังมาไหว้เรา?” อย่างนี้อาจท�าให้เขาคิดได้ เขาก็

อยากท�าให้มันดีขึ้น เรำเป็นผู้ดึงให้เขำดีข้ึนมำได้ สิ่งที่ไม่ดีแต่เรำท�ำให้ดีขึ้นมำ 

อันนี้มันมีคุณค่ำ ตัวอย่างเช่น หนามมันไม่ดีสักอย่างหนึ่ง เหยียบเข้าไปแล้ว

ก็เจ็บ ไม่ดีเลย แต่เราจะหาวิธีเอาหนามมาล้อมบ้านเราให้ได้ คือ แม้สังคม

คนพำลมันไม่ดีก็ตำม แต่เรำจะเอำคนพำลนี้มำเป็นเพื่อนเรำให้ได้ เอำมำ

เป็นบริวำรเรำได้

สมัยหลวงพ่อเป็นฆราวาส มีเพ่ือนหลายคน หลายหมู่หลายคณะ ผู้ใหญ่ก็มี 

ผู้น้อยก็มี คนวัยเดียวกันก็มี เราพยายามจะเอาเขามาเป็นพวกเราให้ได้ เอามา
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เป็นเพื่อนเรา เอามาปกป้องเรา เราพยายามจะหาวิธีต่างๆ อะไรพอช่วยได้ก็

ช่วยเขา อะไรพอให้ได้ก็ให้เขา ท�าไปเรื่อยๆ ถึงวันหนึ่ง เขาจะรู้จักบุญคุณเรา 

แล้วเขาจะปกป้องเรา นี่คือในสังคมโลกเขาท�ากันอย่างนั้น เอาคนช่ัวน่ันแหละ

มาเป็นเพื่อน เอามาปกป้องเราได้ สมัยก่อนหลวงพ่อมีเพื่อนฝูงเป็นคนพาล

เยอะแยะ ก็รู้กันอยู่ว่าคนพาล หลวงพ่อก็ไม่ชอบหรอกคนลักคนปล้น แต่เรา

ต้องรู้จักวิธีว่าจะเอาคนพาลมาเป็นพวกเราได้ยังไง ตัวอย่างว่าเราจะมีชื่อเสียง

เรียงนามเด่นข้ึนมาได้นี้ ใครเป็นคนสรรเสริญเรา? ก็คนชั่วน่ันแหละเขาจะยก

ให้เรา คนชั่วเขาจะหามเราเอง คนเราไม่ได้ชั่วทั้งหมด ถ้าเราท�าดีกับเขาแล้ว 

เขาก็ตอบแทนบุญคุณเราได้เหมือนกัน เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น เขาจะช่วยเหลือเรา 

สมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่ม ไปไหนก็แล้วแต่จะมีคนพาลปกป้องหลวงพ่อเป็นพิเศษ 

เขาเป็นเกราะก�าบังให้เราดีที่สุด คอยปกป้องเรา หลวงพ่อตอนเป็นฆราวาส

จะไม่มีเวรมีภัยกับใครทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น เขามาขอเงินไปซื้อเหล้า เราก็ให้

เขาไปง่ายๆ แถมสนับสนุนเขาอีก ทีหลังเขาจะเห็นใจเราเหมือนกัน นี่คือวิธี

เอาคนชั่วเป็นมิตร ต่อไปเวลาอะไรเกิดข้ึนเขาจะช่วยเราเต็มที่
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น่ีอุบายในการปฏิบัติ หำสิ่งบกพร่องในตัวเรำให้ได้ เวลำเรำมองคนดี 

เรำจะฝึกตัวเองยำก เพรำะเรำมองว่ำเรำดีเหมือนกับเขำ เวลำเรำมองคนช่ัว 

เรำจะรักษำตัวเองได้ง่ำย เพรำะเมื่อเรำเห็นเขำชั่วอย่ำงนี้ เรำจะหำวิธีท�ำให้

ดีกว่ำเขำ ในสังคมเรานี้ สื่อกายวาจามันเป็นเรื่องส�าคัญ ค�าว่าฉลาดค�าเดียว

ต้องรู้จักท�าให้เป็น รู้จักพูดให้เป็น คือเราจะเป็นเพื่อนกับทุกๆ คนในโลกอันนี้

อุบำยวิธีจัดกำรกับควำมโลภ

โยม: เพื่อนเขามีปัญหาเก่ียวกับความโลภ ๒ อย่าง คือ ๑) โลภการท�างาน คือท�า

แล้วไม่รู้จักพอ ๒) โลภการพนัน คือชอบไปเล่นการพนัน มีญาติธรรมท่านหนึ่ง

ชี้ให้ดูแมลงท่ีเกาะบนใบไม้ มันยึดเอาใบไม้เป็นที่พึ่งพิง ทีนี้จิตของคนโลภ 

ก็เหมือนกับว่าคนๆ นั้นก็ไปหาที่เกาะ แต่ไปเกาะผิดที่คือการพนัน เราต้องไป

หาที่เกาะที่มันแข็งแรง เช่น เกาะอยู่กับพระพุทธศาสนา คราวนี้มีอีกคนเขา

บอกว่ามีประสบการณ์กับการพนันมา บอกว่าเล่นแล้วก็ตื่นเต้นสนุกมาก 

จึงต้องเล่น ใจมันอยากรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา จึงต้องกลับไปหาการพนันอีก 

ทีน้ีมาพิจารณาถึงโทษของการพนัน ก็เห็นว่าเสียทรัพย์ เสียเวลา เสียสุขภาพ 

พอเห็นโทษแล้วก็เลยเลิก

หลวงพ่อ: ความโลภนั้นมีอยู่กับทุกคน คือเป็นลักษณะพอไม่เป็น อิ่มไม่เป็น 

มันมีเท่านี้ไม่พอ ต้องเอาใหม่ต่อไป แต่ต้องดูก่อนว่า ถ้าท�าต่อไปแล้ว เราจะได้

ผลที่เราต้องการมาจริงๆ ไหม เมื่อเล่นไปแล้ว ถ้าไม่ได้ ต้องบวกลบคูณหารดูว่า

เราได้หรือเสียมากกว่ากัน แต่ส่วนมากมันจะเสีย ถ้ามองเห็นโทษในสิ่งนั้นแล้ว 

มันจะวางเอง เหมือนกับการกินเหล้าเมายา เมื่อเห็นโทษในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

มันจะวำงเองทั้งหมด ไม่ต้องให้คนอื่นบังคับ ถ้ำไม่เห็นโทษในสิ่งนั้นแล้ว 

ถึงคนอื่นจะบอกให้วำงมันก็ไม่วำง ดังนั้นจึงต้องพิจำรณำให้เห็นโทษของ

สิ่งที่เรำติดอยู่

หลักใหญ่ในกำรพิจำรณำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คือมองเป็นคู่ๆ กัน ถ้ำมองคุณ

ก็ต้องมองโทษ เมื่อไม่ได้ดั่งใจเรำก็ต้องหยุดให้ได้ ถ้าหากวาสนาบารมีเรื่อง
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ลาภลอยเราไม่มี เราก็อย่าไปเล่น เล่นไปมันก็เสียเฉยๆ อย่างเดือนนี้เราเล่นไป

ห้าร้อยบาทไม่ถูก เดือนหน้าอีกห้าร้อยบาทก็ไม่ถูกอีก ถ้ามันเสียไปเป็นปีนี่มัน

กี่ร้อย หากบารมีส่วนนี้ของเราไม่มี เราก็อย่าไปเล่น เมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยเล่น

เหมือนกัน เคยถูกเลขกับเขาอยู่สามครั้ง เรื่องหวยนี่ซื้อเก่งมาก ถูกสามครั้งนี่

จ�าแม่นย�าเลย แต่เวลาเสียไปนี่ไม่นับ คือมีครั้งหนึ่งท่ีเราฝันเห็นคนมาบอกเลข 

ก็จ�าได้ แต่ครั้งนั้นเราไม่มีใจจะซื้อเลย ไม่อยากซื้อแต่ก็ต้องซื้อ เพราะพี่เขย

บังคับให้ซื้อ แต่ก่อนนี่ซื้อเป็นเงินร้อยสองร้อย แต่คราวนี้ซื้อบาทเดียว พี่เขยก็

ยังบอกว่าบาทหนึ่งน้ีแบ่งครึ่งกันนะ ปรากฏว่าเวลาผลออกมามันถูก ถูกเป๊ะเลย 

ได้เงิน เราก็มาคิดว่า ถ้าเราจะรวยจากการพนัน มันต้องมีวาสนาบารมีส่วนหนึ่ง

ดึงดูดให้เราซื้อเยอะๆ ถึงจะได้มาหลายหมื่นหลายแสน แต่คราวนี้ท�าไมเราเฉยๆ 

ไม่อยากซื้อ คือเราไม่มีวาสนาบารมีส่วนน้ี ก็ต้องหยุด นี่คือเราต้องดูบารมีเรา 

ถ้าบารมีเราไม่มี มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีแต่ความอยาก

โยม: หลวงพ่อเจ้าคะ แล้วถ้าเกิดเรามีบารมีจะซื้อได้ล่ะคะ?

หลวงพ่อ: ได้ก็เอา ไม่ได้ว่าอะไร คือไม่ปฏิเสธทีเดียว ให้มันได้นะ 

โยม: สมมติว่าเราอยากจะเอาเงินไปท�าบุญ เราเกิดฝันเห็นเลขสามตัวจะๆ เลย 

สมมติเรามีเงินหนึ่งบาท เราจะเอาเงินไปซื้อเลขตัวน้ี ถ้าถูกมาเป็นเงินก้อนใหญ่ 

เราจะเอาเงินไปท�าบุญให้หมดเลย โดยที่เราไม่คิดว่าเราจะเอาเข้าตัวเองเลย 

อย่างนี้มันจะเป็นยังไงคะ?

หลวงพ่อ: ใช้ได้ หลวงพ่อก็เคยได้อธิษฐานเหมือนกัน แต่ก่อนหลวงพ่อเคย

ไปพระธาตุพนม เห็นคนขอทานอนาถามากมายก่ายกอง หลวงพ่อท�าบุญ

หมดเนื้อหมดตัว ตั้งแต่สมัยเป็นพระอยู่วัดบ้าน พอมาไหว้พระก็อธิษฐาน

ในใจว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้เงินสักก้อน อยากฝันได้เลข” สมัยน้ันเงินรางวัล

ที่หนึ่งห้าแสน อยากได้เงินก้อนนี้มาท�าบุญ อธิษฐานว่า “ถ้าถูกจะท�าบุญให้

หมดทุกสตางค์ จะไม่เก็บไว้เลย” แต่ก็ไม่ได้ฝัน นี่คือเราจะไม่ได้เงินส่วนนี้

มาช่วยคน แต่ถ้าเราฝันไปแล้วถูกเลขทุกครั้ง ก็ซื้อเถอะ คือเรื่องลาภลอยเรา
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มีแล้ว ซื้อไป เมื่อได้เงินมำแล้ว ก็ต้องถือว่ำเงินนั้นเป็นของสำธำรณะเพื่อจะ

ท�ำประโยชน์ส่วนรวมเท่ำนั้นเอง ถ้ำเรำมีเงินอย่ำงนี้มันสบำย มันไม่ทุกข ์

หลวงพ่อท�าใจไว้เลยว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดนั้นเป็นของสาธารณะ เป็นเพียง

อาศัยประจ�าวันเท่านั้นเอง ไม่ถือว่าเงินส่วนนั้นเป็นของตัวเองเลย ถ้านึกว่า

เป็นของตัวเองแล้ว มันจะทุกข์ขึ้นมาทันที

โยม: อย่างนี้เรียกว่าโลภแต่ไม่ทุกข์ ถูกหรือเปล่าคะ?

หลวงพ่อ: มันไม่เรียกว่าโลภ มันได้มาตามเหตุปัจจัยที่ควรได้เฉยๆ โลภมัน

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเงินมากหรือเงินน้อย บาทเดียวก็โลภได้ มันอยู่ที่ความอยาก

ความต้องการ คือความอยากเป็นตัวสนับสนุนความโลภ

โยม: ถ้าอยากได้เพ่ือสาธารณะ อย่างน้ีใช้ได้ไหม? สมมติว่ามีเงินหนึ่งหมื่น 

แล้วยังแบ่งส่วนให้ตัวเอง อย่างนี้ถือว่าโลภไหมคะ?

หลวงพ่อ: การอยากเพื่อสาธารณะไม่เป็นไร การแบ่งส่วนให้ตัวเองก็ไม่ใช่

ความโลภ ก็ต้องแบ่งสิ แบ่งให้เหมาะสมกับเขาบ้าง กับเราบ้าง ไม่ใช่ว่าเรา

จะเอาคนเดียว 

โยม: ในกรณีท่ีท�างานมาก โลภที่จะท�างานมาก พอกิจการมันขยายไปใหญ่แล้ว 

ไม่สามารถที่จะดูแลกิจการนั้นได้ ตอนนี้เห็นทุกข์แล้วเลยอยากจะปล่อยวาง

ความรู้สึกตรงนี้ อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะน�าเพิ่มเติม?

หลวงพ่อ: ลักษณะนี้คือไม่รู้จักประมาณตัวเอง มัตตัญญุตา หมายถึงว่าให้รู้จัก

ประมาณ ดังค�าสวดว่า “มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง” หมายถึงว่าประมาณใน

การเอาการกิน ค�าว่าประมาณค�าเดียวมันมีมากมาย ให้มันเหมาะสมกับเรา

ก็แล้วกัน ที่เราท�าไปอย่างนี้ท�าไปเพื่ออะไรบ้าง ต้องมองเหตุผลเชื่อมโยงกัน 

ไม่ใช่ว่าท�างานเยอะๆ เพื่อจะซื้อของไปอวดตัวว่าเรามีฐานะดี มันท�าได้ แต่จะ

เกิดเป็นมานะอัตตาขึ้นมาได้ มีอัตตาว่าเราเก่ง เรามีฐานะ เมื่อเพื่อนฝูงมา

จะได้ยกย่องสรรเสริญว่าเรามีบ้านใหญ่หลายหลัง
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โยม: โยมท�าหลายงานเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ใช้ เก็บหมด

หลวงพ่อ: ถ้าเก็บหมด นั่นเรียกว่าคนขี้ตระหน่ีถี่เหนียว คนละเร่ืองกันอีก 

ถือว่าเป็นของของเรา กลัวจะเสียเงินพันเงินหมื่นไป ถ้าเสียหน่ึงบาทก็เสีย

นั่นแหละ กลัวจะขาดเงินหมื่น คือกลัวจะเสียอย่างนั้นเอง นี่คนขี้ตระหนี่ถ่ีเหนียว 

เขายังถือว่าสมบัติที่มีอยู่เป็นของเขาทั้งหมด ถ้าจ่ายไปพันหน่ึงมันจะขาดเงิน

แสนไป ก็เลยเก็บอยู่นั่นแหละ นี่เขาเรียกว่าคนโง่ไม่มีปัญญาในการใช้ทรัพย์ 

ทรัพย์มีอยู่แต่เอาไปใช้ไม่เป็นเพราะขาดปัญญา นี่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์ที่มีเลย ตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้ เขาไม่คิดเรื่องนี้ นี่คือคนปัญญาไม่มี 

มีแต่โลภเอาอย่างเดียว มีเงินมากหรือเงินน้อยก็ใช้ไม่เป็นอีก จะเอาคนอย่างนี้

เป็นตัวอย่างไม่ได้

ในโลกนี้ เงินเป็นของสาธารณะทั่วไป หากได้เงินมาแล้วเราก็เอาไปท�า

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม นี่ไม่เป็นไรหรอก ให้มีมาเถอะ หามาเถอะ ผลพลอยได้ 

จะได้วันละร้อย วันละหม่ืน วันละแสนก็เอาเลย เอามาท�าประโยชน์เท่านั้นเอง 

ให้หมั่นพิจารณาว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของของเรา ส�าหรับหลวงพ่อมันถึงอกถึงใจ

แล้วนะ จะไปนึกว่าสิ่งๆ นั้นเป็นของของเรานี่มันขาอ่อน อายตัวเองด้วย

ซ�้าไป คือมันรู้แล้วว่าสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่มีสมบัติอะไรเป็นของของเรา มันรู้ชัดลง

ไปแล้ว จะว่าให้เป็นของของเรามันบังคับตัวเองไม่ได้ อายตัวเอง ให้เป็นของ

สาธารณะก็แล้วกัน ตัวอย่างของในครอบครัวก็สาธารณะในครอบครัวนั่นแหละ 

เราไม่มีอะไร คือไม่ผูกติดกับของสิ่งนี้ มันสบาย มีแต่เอาตามหน้าที่ที่ต้องเอา 

มีอยู่ก็ใช้กันไปเท่านั้นเอง ชีวิตเรำมำเกิดกับโลกอันนี้ไม่หวังกับของสิ่งนี้ 

เรำมุ่งหวังบุญกุศลเป็นส่วนใหญ่ สมบัติทำงโลกก็หำไปตำมหน้ำที่ของเรำ 

ไม่ได้หวังเอำส่วนนี้เป็นหลัก ไม่สำมำรถเอำเป็นสรณะที่พึ่งอันมั่นคงได้ 

แต่กำรสร้ำงบุญกุศลต่ำงๆ เอำเต็มที่ หำกมีเงินอยู่ก็เอำไปแลกเปลี่ยนเป็น

บุญได้ ไม่ใช่ว่าอยากกินข้าวกินปลาสักอย่างหนึ่งแล้วเอาไปเคี้ยวให้อิ่ม นี่มัน

ท�าไม่ได้ ต้องเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นอาหารเสียก่อนจึงจะกินได้ จะกินเงินแทน

อาหารได้อย่างไร นี่ก็เหมือนกัน จะเอาบุญก็ต้องเปลี่ยนสภาพเงินก่อนคือเอา

ไปใช้ในทางบุญกุศล เปลี่ยนในใจเราให้เป็นบุญต่างหาก ไม่ใช่เอาเงินเป็นบุญ
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โยม: โยมถามแทนผู้หญิงทั่วไปนะคะ สมมติว่าเรามีเพชรนิลจินดา ซ่ึงเราก็

พิจารณาว่ามันไม่ใช่ของของเรา คราวน้ีเราก็คิดว่าเราจะเอาไปท�าบุญ เราก็ยัง

เสียดาย ตอนนี้ขอใส่ก่อน แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราแก่แล้ว เราใส่ไม่สวยแล้ว เราถึง

จะเอาไปท�าบุญ ถ้าเราคิดแบบนี้ เราจะได้บุญหรือเปล่า? คือเราคิดแล้วแต่เรา

ยังไม่ได้ท�าบุญ มันแค่คิดในใจ จะได้บุญไหมคะ?

หลวงพ่อ: มันก็ได้ ได้บุญเหมือนกัน

โยม: หากเราตายไปก่อนที่จะเอาไปท�าบุญ สมมติว่าตายปุ๊บปั๊บ เรายังไม่ได้

เอาเพชรไปเปลี่ยนเป็นบุญ เรายังจะได้บุญอยู่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยน เพชรนิลจินดานี้เป็นของคู่กับ

ผู้หญิง ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิง ต้องมีอย่างนี้เป็นของคู่กัน

เรื่องของนำงวิสำขำ 

โยม: แล้วประเภทที่ใส่อยู่ในตัวแล้ว เวลามีงาน อย่างงานฝังลูกนิมิต ไปถึงแล้ว

ก็ถอดถวายทันที เขาจะได้บุญไหม?

หลวงพ่อ: อันนี้ยิ่งจะได้มาก ตัวอย่างนางวิสาขา นางมีมงกุฎราคา ๙ โกฏิ

ในสมัยน้ัน ตอนนั้นนางเป็นพระโสดาบัน เป็นพระอริยเจ้าแล้ว แต่เวลาออกงาน

ส�าคัญๆ นางยังต้องสวมใส่เอาไปโชว์ ในบางงานนางก็เต้นร�าให้เขาดูด้วย นี่คือ

นางวิสาขาเป็นพระอริยเจ้า แต่นางรู้จักกำลเทศะ กำลไหนควรท�ำ กำลไหน

ไม่ควรท�ำ และรู้ว่ำท�ำเพื่ออะไร เพื่องำนอะไร ไม่ใช่ว่านี่พระอริยเจ้าท�าไม

ไปฟ้อนร�าอยู่ นางวิสาขาแต่งตัวไหม? ก็แต่งตัว นางแต่งตัววันละสามเวลา 

แต่งแต่ละครั้งเทียบราคาได้พันกหาปณะ หรือเท่ากับสี่พันบาทเมืองไทย 

ทาแป้งแต่งเล็บสวยหรูเหมือนกัน นี่เพราะนางวิสาขาเป็นผู้ถือศีล ๕ ไม่ใช่ศีล ๘ 

คือนางไม่ได้ท�าอย่างนี้ทั่วไป ท�าเฉพาะเวลาออกงานเท่านั้นเอง นางเป็นผู้ไม่หลง 

นางรู้จักว่าสมมติโลกเขาท�ากันยังไงก็ท�าให้เขาดู เมื่อเขายกย่องว่านางเป็น

คนสวยเป็นคนรวย มีคนเคารพเชื่อถือในสังคมนี้มาก นางก็ท�าตามหน้าที่ของ

นางไป ไม่มีอะไร เมื่อเขายกย่องว่านางสวย นางก็ว่าสวยตามสมมติโลกเขา 
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คือไม่ลืมตัว ไม่เหมือนกับคนบางคนอยู่เมืองไทยนี่ลืมตัว สวยไม่เลิกไม่สร่าง 

กลับไปบ้านยังสวยอยู่ แต่งเนื้อแต่งตัวจ้องตัวเองอยู่ที่บ้าน น่ีเรียกว่าคนลืมตัว 

คนสวยจนลืมตัวมีถมไป

นางวิสาขาแม้มีสิ่งของต่างๆ มากมายมหาศาล แต่ก็ดูแลรักษาเต็มที่ 

ตัวอย่างเช่นสิ่งของส�าหรับการใช้งานต่างๆ นางก็รู้จักว่าคนใดยืมของแล้วต้อง

ส่งคืน เมื่อเขามายืมอีกนางก็ให้ แต่ถ้าคนใดยืมของนางไปแล้วไม่คืน หากมา

ยืมอีกนางก็ไม่ให้ ไม่ใช่ว่านางขี้ตระหนี่นะ คือนี่เขาเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณ 

เมื่อเอาของไปแล้วไม่ส่งคืน จะมายืมต่อไปเรื่อยๆ นางก็ไม่ให้

โอวาทของบิดาที่มอบให้กับนางวิสาขาก่อนแต่งงานมีอะไรบ้าง? มีว่า 

“ไฟในอย่าน�าออก ไฟนอกอย่าน�าเข้า” ค�าว่าไฟใน หมายถึง เมื่อมีสิ่งไม่ดีไม่งาม

เกิดขึ้นในครอบครัว ไม่ว่าเก่ียวกับผัวก็ดี พ่อปู่ก็ดี แม่ย่าก็ดี จะไม่น�าเรื่องของ

ครอบครัวตัวเองไปกล่าวขวัญนินทาว่าร้ายให้ผู้อื่นรู้ มีแต่ยกย่องสรรเสริญ

อยู่เรื่อยๆ ไป เด๋ียวนี้คนเรามันไม่ใช่แบบน้ี เอาสิ่งที่ไม่ดีในครอบครัวตัวเอง

ออกไปพูด ไปบ้านไหนก็ไปพูดอยู่นั่น มีแต่จะขายหน้าผัวตัวเอง ขายหน้าพ่อปู่

แม่ย่าตัวเอง ขายหน้าลูกหลานตัวเอง มันไม่เข้าท่าเข้าทาง หรือบางทีเมื่อไป
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ฟังคนใดคนหนึ่งพูดกล่าวขวัญนินทาว่าร้ายเกี่ยวกับเรื่องในตระกูลของเขา 

ก็มาพูดให้ผัวฟังอีก นี่คือไฟนอกน�าเข้า อย่างนี้ไม่ดีเลย

พรของบิดาที่ให้นางวิสาขานั้นมีหลายอย่าง เอามาอ่านดูก็แล้วกัน 

หลวงพ่อจะแปลให้ฟัง นี่นางวิสาขาเป็นคนมีปัญญาเลิศ หากคนมีปัญญาดี

ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมได้ง่าย นางวิสาขาไม่ใช่ว่าท�าสมาธิแล้ว

บรรลุธรรม เป็นปัญญาบรรลุธรรม ตอนนั้นนางอายุ ๗ ขวบ พาบริวารทั้งหลาย

ไปยืนต้อนรับพระพุทธเจ้าเข้าเมือง ในขณะน้ันพระพุทธเจ้าได้อธิบายธรรมะ

ย่อๆ ให้ฟัง นี่ทั้งๆ ที่นางก�าลังยืนอยู่ธรรมดาๆ ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรท้ังสิ้น 

ไม่รู้จักฌานอะไรทั้งสิ้น แต่ก็บรรลุธรรมได้ ถ้าเราเข้าใจประวัตินางวิสาขา 

เรื่องการบรรลุธรรมหรือการภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าปัญญาดี มันง่ายๆ

มีครั้งหนึ่งได้เกิดคดีความระหว่างนางวิสาขากับพ่อปู่ คือมิคารเศรษฐี 

ถ้าพ่อปู่ชนะ นางต้องออกจากบ้านไป ในครั้งนั้นนางวิสาขาได้บอกกับพระ

ที่มาแถวบ้านว่า “นิมนต์บิณฑบาตที่อื่นเถิดพระคุณเจ้า พ่อปู่ฉันกินของเก่า” 

พอพ่อปู่ได้ยินค�าว่ากินของเก่าก็ตีความหมายผิดไป นึกว่านางหมายถึงกินขี้

กินมูตรกินคูถ นี่คนปัญญาทรามเขาเป็นอย่างนั้น คือไม่เข้าใจอุบายธรรมที่

ลูกสะใภ้ให้ จึงเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมา สู้กันในศาล เอาไปเอามาพ่อปู่แพ้

ลูกสะใภ้ นางก็ท�าท่าท�าทางจะหนีไป คือหาอุบายต่อรองว่าท�ายังไงจะให้

พ่อปู่อนุญาตให้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านได้บ้าง พ่อปู่ก็เลยอ้อนวอนขอ

ให้อยู่ต่อ ต้องการอะไรแกจะให้หมด หลังจากนั้นมา นางก็เลยสามารถนิมนต์

พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านได้ พ่อปู่ก็ยอม

เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวกห้าร้อยรูปมาฉันที่บ้าน นางก็

เชิญพ่อปู่มาถวายอาหาร แต่พ่อปู่ไม่ยอมมา เพราะแกนับถือพวกชีเปลือยอยู่ 

คือคนกลุ่มนี้แกถือเป็นพระอรหันต์ พวกชีเปลือยเป็นหลายร้อยคนก็ล้อมตัวแก

ไว้ไม่ให้ออกมา คือพวกนี้เขากลัวว่า ถ้าพ่อปู่หันไปศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้ว 

พวกเขาจะไม่มีอาหารกิน จนนางวิสาขาต้องมาเชิญถึงสามครั้ง ครั้งแรกเชิญ

ไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ไป ครั้งที่สองเชิญไปถวายอาหารก็ไม่ไป จนคร้ังท่ีสาม

เชิญไปฟังเทศน์ พ่อปู่ก็กลัวว่าจะดูไม่ดี อยากจะเอาใจลูกสะใภ้ก็เลยยอมไป 
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แต่พวกชีเปลือยก็บอกพ่อปู่ว่า “ถ้าไปแล้วนะ ต้องเอาผ้าม่านมากั้นไว้ไม่ให้

เห็นหน้าพระพุทธเจ้า ไปนั่งฟังเทศน์ไกลๆ ไปฟังพอเป็นพิธีเท่านั้น” แต่เมื่อ

พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง พ่อปู่ก็เกิดความประทับเป็นอย่างมาก ได้พิจารณา

ตามจนในที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไป 

นี่มิคารเศรษฐีเคยท�าสมาธิไหม? เคยนึกค�าบริกรรมไหม? ไม่ แต่ก็เป็น

พระอริยเจ้าได้ แกมีศีล ๕ หรือยัง? ยัง ศีล ๕ ยังไม่ได้รับเลย จะรับได้ยังไง 

เพราะใจยังเป็นมิจฉา ยังมีความเข้าใจผิดอยู่กับพวกชีเปลือยอยู่ จะไปรู้เรื่อง

ศีล ๕ ได้ยังไง ถ้าคนอ่านต�าราออกมาอย่างนี้ จะเข้าใจว่าค�าสอนพระพุทธเจ้า

สอนอย่างไร ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้น คนปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมรู้อย่างไร 

เมื่อบรรลุธรรมแล้ว มิคารเศรษฐีก็เกิดปีติยินดีมาก เลยมากอดลูกสะใภ้ 

เรียกลูกสะใภ้ว่าแม่ด้วยซ�้าไป นี่คือรู้ตัวเองว่าเป็นพระโสดาบันแล้ว ได้มีใคร

บอกแกว่าเป็นพระโสดาบันไหม? ไม่มี ตัวเองรู้ตัวเองทั้งหมดว่าบรรลุธรรมแล้ว 

ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าเลย จะไปถามท�าไม เป็นลักษณะรู้ตัวเองทั้งหมด 

ถ้าผู้ภาวนาปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องเทียบกับต�าราอะไร

ทั้งนั้น จะรู้ตามธรรมชาติเอง

ไปดูสิว่า ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นเขาบรรลุธรรมกันอย่างไร เดี๋ยวนี้มัน

ท�าสมาธิอะไรกันมากมายก่ายกอง หลวงพ่อพยายามพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้คน

เข้าใจในส่วนนี้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่หลายคน พวกพระเรานี่แหละตัวส�าคัญ 

เร่ืองอ�านาจของญาณนั้นญาณนี้มันมากมาย คนธรรมดาจะไปรู้ได้อย่างไรเล่า 

ส่ิงทั้งหมดที่ท่านเรียบเรียงไว้เป็นปุถุชนเรียบเรียง ไม่ใช่พระอริยเจ้าเรียบเรียง 

จะให้ปุถุชนเรียบเรียงได้อย่างไร น่ีคนเราอ่านหนังสือแล้วตีความหมายไม่ออก 

มันจึงมีปัญหาในการปฏิบัติมาก เกิดปรามาสงมงายกันไป ลูบคล�ากันไป
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กำลัญญู เป็นผู้รู้จักกำลของกันและกัน

โยม: มีอยู่คู่หนึ่ง ภรรยาไปเห็นว่าสามีไปช้อปปิ้งแล้วซื้อของมากมาย อย่างเช่น

ซื้อรองเท้าทีละห้าสิบคู่ ซื้ออะไรมากมายเกินไป และก็มีบ้านสี่หลังไว้เก็บของ 

จะท�าอะไรก็รกไปหมด ภรรยาก็กลุ้มใจมากไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

หลวงพ่อ: ต้องเอาคนนั้นมาพูดกันก่อน คนที่ซื้อนั่นแหละ แล้วค่อยมาว่ากัน 

คนนั้นเขาไม่รู้ตัว ต้องไปจี้ให้เขาฟังว่าผิดตรงไหน เขาจึงจะรู้ ต้องรู้จักประมาณ

ค�าเดียวนี่แหละ ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสม ให้มันรู้ส่วนนั้น

โยม: สมมติว่าเป็นคนป่วย แต่ไม่รู้ตัวเองว่าป่วย จะรักษาได้อย่างไรคะ?

หลวงพ่อ: รักษาไม่ได้ เหมือนกับคนตกน�้าที่แห่งเดียวกัน เราตกน�้าลอยคออยู่ 

แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตกน�้า ก็ช่วยไม่ได้เลย นี่น�้าคือกิเลสตัณหาต่างๆ ดังค�าว่า 

“นัตถิ ตัณหา สะมา นะที แม่น�้าเสมอด้วยตัณหาไม่มี” ตัวเองมีกิเลสตัณหำท่วม

หัวใจอยู่ หำกยังไม่รู้ตัวก็แก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกัน เรำจะแก้ไขได้เฉพำะสิ่งที่

เรำรู้ตัว สิ่งท่ีเรำเห็น สิ่งท่ีเรำไม่เห็นก็จะถูกปกปิดอยู่ต่อไป จึงต้องเอำปัญญำ

พยำยำมขุดคุ้ยส่ิงที่ถูกปกปิดอยู่ออกมำ แยกออกมำ ให้รู้เห็นในของสิ่งนั้น 

ถ้ำรู้เห็นจริงในของสิ่งใด เรำจะวำงของสิ่งนั้นได้ ถ้ำไม่เห็นในของสิ่งใดก็วำง

ไม่ได้เลย เหมือนกับหมอรักษาโรค ถ้าไม่รู้จักโรค ก็รักษาไม่ถูก ให้ยาไม่ถูก

เช่นเดียวกัน ต้องรู้จักโรคประเภทนั้นก่อน จึงจะให้ยารักษาโรคได้ ถ้าเรารู้จัก

ปัญหาตัวเอง เราก็จะแก้ให้ตัวเองได้

โยม: ภรรยาควรใช้อุบายธรรมอะไรสอนตัวเองเพ่ือจะให้อยู่กับสิ่งน้ันได้โดยท่ี

ไม่ทุกข์ ที่ภรรยาคนนั้นเขามีความหงุดหงิดที่สามีซื้อของเยอะมาก เก็บไม่ไหว 

เดินไปเตะของไป ไม่มีที่เก็บ

หลวงพ่อ: ก็พยายามท�าใจก็แล้วกัน เมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องท�าใจอย่างเดียว 

ก็เหมือนนางสุมิตตาที่แต่งงานกับนายพราน นายพรานนั้นท�าทุกสิ่งทุกอย่าง 

มีทั้งดักสัตว์ฆ่าสัตว์ มีท้ังศร มีทั้งธนู มีท้ังบ่วงดักสัตว์ มีสารพัดอยู่ที่บ้าน 
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แต่นางสุมิตตาเป็นพระโสดาบัน ก็พยายามเก็บให้นายพรานอย่างดีตามหน้าที่ 

คือท�าใจ นางเป็นพระโสดาบันนะ แต่มีผัวเป็นนายพราน ก็ต้องเก็บสิ่งต่างๆ 

ไว้ให้ผัวเหมือนกัน ไม่ต้องร�าคาญ อันนั้นเป็นงานของผัวเขา นี่คือหน้าที่ใน

การปฏิบัติต่อผัว

ปริสัญญู เป็นผู้รู้จักชุมชน ปุคคลัญญู เป็นผู้รู้จักบุคคล ต้องรู้จักหน้าที่

ของใครของมัน ถ้าเมียรู้จักหน้าที่ต่อผัว ผัวรู้จักหน้าที่ต่อเมีย อย่างนี้อยู่กัน

ได้สบาย ค�ำว่ำกำลัญญู หมำยถึงว่ำกำลใครกำลมัน แต่ให้รู้จักซึ่งกำลของ

กันและกัน เมียต้องรู้จักกาลของผัว รู้ว่าต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไร ผัวก็ต้อง

รู้จักกาลของเมียเช่นกัน รู้ว่าต้องท�าอะไรบ้าง ต้องรู้จักกาลของกันและกัน

ถ้าเราไม่รู้จักกาลซึ่งกันและกัน มันเกิดปัญหาได้ ตัวอย่างผู้ชายไปเท่ียว 

แต่พอไปแล้วไม่รู้จักกาลกลับบ้าน กาลไหนควรกลับหรือไม่ควรกลับ คือเที่ยวไป

เร่ือยๆ ผู้เป็นเมียก็เลยสงสัยว่าไปไหนกันแน่ ถึงเวลากลับท�าไมไม่กลับ เวลานี้

ควรจะกลับแล้ว แต่ไม่เห็นกลับมาเลย ถ้าเป็นอย่างนี้หลายๆ ครั้ง เมียก็คิดหน้า

คิดหลังแล้ว คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า มีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่า คือเกิด

ความระแวงสงสัยขึ้นมา เมื่อไปถามผัวว่าท�าไมไม่กลับบ้านกลับช่อง แม้ผัว

บอกตรงๆ เมียก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นแหละ คือมีความระแวงเกิดขึ้น หรือฝ่ายเมียก็

เช่นกัน บางทีไปไม่รู้จักกาลกลับบ้าน กาลไหนควรกลับหรือไม่ควรกลับ เที่ยวไป

เรื่อยๆ ผู้เป็นผัวก็ระแวงว่าไปไหนบ่อยๆ มีหนุ่มมีชู้มาเกาะหรือเปล่า เมื่อผัว

ไปถาม ถึงเมียจะว่าไม่จริง ผัวก็ยังไม่เชื่อ ถ้าเป็นในลักษณะนี้เกิดขึ้น เมียก็

จะกลับมาระแวงผัวอีกว่าท�าไมผัวระแวงเรา นี่คือไม่รู้จักกาลัญญู หรือหากมี

ลูกสาวลูกชายไปต่างที่ต่างถิ่น ไม่รู้จักกลับบ้าน เที่ยวไปเรื่อยๆ ทั้งที่โรงเรียน

ก็เลิกแล้ว คือไม่รู้ว่ากาลไหนควรกลับ กาลไหนไม่ควรกลับ พ่อแม่ก็จะกังวล

ห่วงว่ามีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีลูกสาวก็ห่วงว่าไปมีอะไรกับหนุ่มที่ไหนหรือเปล่า 

ถ้ามีลูกชายก็ห่วงว่าไปท�าอะไรไม่ดีบ้างไหม มีความวิตกกังวลขึ้นมา นี่คือ

ไม่รู้จักกาลซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆ บ้านก็ต้องแตก คือต่างคนต่าง



๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๑

๒๖๙

สงสัยซึ่งกันและกัน มีความระแวงเกิดขึ้น นี่คือไม่รู้จักกาลัญญู กาลไหนควร 

กาลไหนไม่ควร คือกาลเราและกาลเขามันต้องแบ่งกันให้ได้ 

ตัวอย่างเราเป็นแม่บ้าน เรื่องกาลัญญูนี้ ต้องแบ่งเป็น ๑) กาลทางโลก 

๒) กาลทางธรรม กาลทางโลกหมายถึงการงานหน้าที่ต่อครอบครัว คือกาลไหน

ควรให้สามี กาลไหนควรให้ลูก กาลไหนควรให้ส่วนรวม มันต้องแบ่งออกให้

พอดี นี่คือท�าตามหน้าที่ กาลไหนเป็นส่วนตัวคือการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ท�าแต่

งานทางภายนอก ไม่ท�างานส่วนตัวทางธรรมเลย ท�างานทางโลกจนเหนื่อยแล้ว 

ไม่มีเวลาท�างานตัวเองเลย นี่เรียกว่าคนแบ่งกาลไม่เป็น กาลมันมีอยู่แต่เรา

ไม่แบ่ง กาลัญญู คือแบ่งกาลให้เป็น งำนอื่นเป็นงำนส่วนรวมสำธำรณะทั่วไป 

แต่งำนส่วนตัวจริงๆ คือกำรปฏิบัติธรรม งำนนี้จะติดสอยห้อยตำมตัวเรำ

ไปทุกภพทุกชำติ งำนทำงโลกส่วนใหญ่ท�ำเพื่อครอบครัว คือท�ำให้เขำมี

ควำมสุขในปัจจุบันเท่ำนั้นเอง แต่งำนส�ำคัญเป็นงำนสร้ำงคุณงำมควำมดี

ของตัวเอง เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การภาวนาปฏิบัติธรรม นี่เป็นงำน

ส่วนตัวล้วนๆ ต้องหำเวลำให้ได้ มันต้องฉลำดแบ่งให้เป็น 

ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ อัตถัญญู เป็นผู้รู้จักผล

ในปี ๒๕๑๒ นั้นหลวงพ่อได้มาพิจารณาว่า “ถึงขณะนี้ประโยชน์ส่วนตน

เราท�าได้ทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้ว จากนี้ไปเราจะท�าประโยชน์ท่านให้

เต็มที่เช่นเดียวกัน” ค�าว่าประโยชน์ท่านหมายถึงอะไร? หมายถึงว่าในชีวิตที่มี

อยู่นี้จะท�าทุกอย่างเพ่ือเผยแผ่ธรรมะทั้งหลายให้เข้าสู่ประชาชนได้มากท่ีสุด 

ในช่วงน้ันหลวงพ่ออายุประมาณสามสิบกว่าปี อายุขัยเรายาวนานพอสมควร 

ต่อจากนี้ไป เราจะเอาธรรมะเข้าสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด ก็มาคิดว่าจะท�า

อย่างไร จะน�าธรรมะหมวดไหนเข้าสู่ประชาชน ก็ต้องหา เพราะธรรมะมีหลาย

หมวดหมู่มากเกินไป ในช่วงนั้นหลวงพ่อก็พิจารณาอยู่ จนรู้ขึ้นมาส่วนตัวว่า 

“สัปปุริสธรรม ๗” เป็นธรรมะหมวดที่หลวงพ่อได้น�ามาเขียนเป็นหนังสือ นี่คือ

หลักธรรมท่ีจะเข้าไปสู่ประชาชนได้มากที่สุด พิจารณาแต่ละข้อๆ ได้สมบูรณ์
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ที่สุด ธรรมะหมวดนี้หลวงพ่อรู้มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ แล้ว แต่ยังไม่เขียนออกมา

ให้คนรู้จัก คือเพิ่งจะมาเขียนในครั้งนี้เอง ให้มันสมบูรณ์แบบออกมา เพื่อที่ว่า

เวลาเราไม่ได้ไปสอนคนท่ีไหนก็ให้เขาอ่านหนังสือเอง ให้เขาเข้าใจในภาคปฏิบัติ

เองบ้าง น่ีธรรมะหมวดนี้เป็นความลับสุดยอดของหลวงพ่อตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ 

คือก่อนหน้านี้ก็เทศน์ให้คนฟังเหมือนกัน แต่เทศน์ธรรมดาๆ ทั่วไป คนไม่รู้

ว่าหลวงพ่อรู้ขึ้นมาเอง เข้าใจขึ้นมาเองในขณะนั้น รู้ว่าธรรมะหมวดนี้เป็น

อุบายสอนคนได้ดีที่สุด

หลักสัปปุริสธรรมเบื้องต้นมี ๑) ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญู 

เป็นผู้รู้จักผล ทีนี้เหตุกับผลเป็นของคู่กัน ไม่ว่างานทางโลกหรืองานทางธรรม 

กำรปฏิบัติต้องพิจำรณำสองข้อน้ีคู่กันตลอด คือรู้เหตุอย่ำงเดียวไม่ได้ ต้องรู้จัก

ผลด้วย บำงครั้งบำงเวลำเหตุเกิดขึ้นก่อนผล บำงครั้งบำงเวลำผลเกิดขึ้น

ก่อนเหตุ ถ้าผลเกิดขึ้นก่อนเหตุ ผลเกิดข้ึนได้อย่างไร เช่น เรานั่งอยู่ธรรมดาๆ 

แต่เมื่อมีคนหน่ึงมาด่าเราโพล่งๆ เราก็สงสัยขึ้นมาว่าเขามาด่าเราได้ยังไง 
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มันก็ต้องนึกหาเหตุขึ้นมา ต้องมีเหตุสักอย่างหนึ่ง บางทีเขาอาจจะเข้าใจ

เราผิดได้ไหม หรือบางทีเป็นเพราะเหตุเก่าๆ ที่ผ่านมาแล้วหลายปี แต่เขา

ยังจ�าได้ เขาก็ด่าเราอยู่ นี่ถ้าเราเห็นผลว่าเขาด่าเราอย่างนี้ เราก็ต้องดูเหตุ

ว่ามันมายังไง เราอย่าเพิ่งโกรธเขา ดูว่าเราไปสร้างเหตุอะไรไว้บ้าง มันถึง

ออกมาเป็นผลอย่างนี้ นี่บางทีผลเกิดขึ้นก่อนเหตุ หรือบางครั้งมีคนมายกย่อง

สรรเสริญเรา ให้ความเคารพเรา ให้ความย�าเกรงเรา อันนี้คือผล แต่เราอย่า

เพิ่งภูมิใจทันที ให้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันมาจากอะไร มันต้องหาเหตุอีก 

คือบางทีเราท�าดีกับเขาเอาไว้ เขาก็เลยตอบแทนด้วยการแสดงความเคารพ 

นี่เหตุกับผลมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลย

บางครั้งบางเวลาเหตุเกิดก่อนจึงมีผลเกิดข้ึนมา เช่น หากเรามีความคิด

อย่างนี้ หรือมีใครชวนเราท�าอะไรอย่างนี้ อย่าเพิ่งท�าทันที ต้องดูก่อนว่าถ้าท�า

ไปแล้วจะมีผลยังไงบ้าง ลักษณะเหตุที่ท�าต่อกันในสังคมมี ๒ อย่าง ๑) การท�า 

๒) การพูด ดังนั้น ก่อนเรำจะท�ำก็ดี ก่อนจะพูดก็ดี ต้องดูว่ำหำกสร้ำงเหตุ

อย่ำงนี้ไปแล้วจะมีผลอย่ำงไร มันต้องเรียบเรียงจำกเหตุไปหำผล สมมติว่า 

มีคนใดคนหน่ึงพูดกับเราอย่างนี้ ผลที่เกิดขึ้นคือเราไม่ชอบใจ หากเราไปพูดกับ

คนอื่นอย่างน้ี ผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่ชอบใจเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงไม่ควรพูด 

นี่ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุในการท�า เหตุในการพูด เหตุทั้งสองอย่างนี้มันมีทั้งดี

และไม่ดี ถ้าท�าอย่างนี้มันดีไหม ก็ต้องพิจารณาหาผลก่อน ถ้าไม่ดีก็อย่าไปท�า 

ถ้าท�าอย่างนี้แล้วดี เราก็ท�า นี่การพูดก็เหมือนกัน ถ้าพูดไปอย่างนี้แล้วมันดีไหม 

ถ้าดีเราก็พูด ต้องดูผลเสียก่อน ไม่ใช่ว่าจะเอาถูกใจเราอย่างเดียวนะ ให้มัน

ถูกความจริงด้วย ถูกธรรมด้วย เราต้องมองหน้ามองหลัง นี่คือการพูดการท�า

ต่อกันในสังคม เขาเรียกว่าเป็นสังคมของนักปราชญ์

สังคมคนพาลเขาไม่ท�ากันแบบนี้ มันนึกอะไรขึ้นมาก็จะท�าตามใจตัวเอง

ทันที คนพาลอยากท�าตามใจทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือให้ชนะคนอื่นให้ได้ เป็นคนมี

มานะทิฏฐิอัตตา เป็นคนไม่มีเหตุผล ไม่ยอมเสียเปรียบคน ไม่ลงให้ใครทั้งสิ้น 

การละอัตตาเป็นการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง 
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การอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ เราต้องการความรักต่อกัน ต้องดูว่าสังคม

นักปราชญ์เขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อกัน สังคมคนพาลเขามีความคิดเห็น

อย่างไรต่อกัน คือคนพาลมีลักษณะไม่ยอมแพ้คน หากแพ้แล้วเสียเกียรติ

เสียศักดิ์ศรี อยากเอาชนะลูกเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างท�าตามใจชอบ การท�าอะไร

แต่ละอย่างมันต้องมีเล่ห์เหลี่ยมไว้ก่อน เอาชนะไว้ก่อน ไม่ให้เสมอ ชนะเขา

หนึ่งคะแนนก็ยังดี การพูดก็เหมือนกัน การพูดก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมไว้ก่อน 

พูดเอาชนะไว้ก่อน คือเป็นอัตตา นี่คือลักษณะคนพาล

ในการศึกษาธรรมะน้ัน เรำต้องศึกษำนักปรำชญ์กับคนพำลว่ำมีนิสัย

แตกต่ำงกันอย่ำงไร เอำทั้งสองฝ่ำยมำวิจัยมำเปรียบเทียบกัน นักปรำชญ์

เขำพูดอย่ำงไร ท�ำอย่ำงไร คนพำลเขำพูดอย่ำงไร ท�ำอย่ำงไร เอำทั้งสองคน

มำเทียบกัน ดูลักษณะการท�าการพูดของเขา เมื่อรู้แล้วเราจะได้เลือกได้ คือจะ

เอาฝ่ายไหนมาเป็นครูของเรา ทีน้ีเรื่องเหตุผลต่างๆ คนพาลมีเหตุผลไหม? 

มีเหมือนกัน แต่เป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเอง หว่านล้อมตัวเองทุกสิ่งทุกอย่าง 

ก็ฟังกันได้ แต่มันเข้าข้างตัวเองเกินไป หากเป็นนักปราชญ์เขาจะมีเหตุผล

ในทางท่ีดี หรือเพื่อส่วนรวม นักปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะ ไม่ใช่มัวแต่ไปนั่ง

นึกค�าบริกรรม ต้องดูว่าเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไร ทั้งปฏิบัติทางกายและ

วาจาตัวเอง ทุกวันนี้ส่วนมากคนปฏิบัติไม่เป็น ไปนึกค�าบริกรรมเฉยๆ นี่มันโง่

หรือมันฉลาด? มันก็โง่ต่อไป

หลายคนพูดว่าปฏิบัติธรรมมาเก้าปีสิบปี แต่มาดูแล้วมันไม่ได้ดีขึ้น 

มีแต่โง่ลงลูกเดียว ส่วนมากมาอ้างว่าปฏิบัติไม่ถูก ปฏิบัติไม่เป็น มัวแต่ไปนั่ง

นึกค�าบริกรรม นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่เรามีปัญญารอบรู้ในการแก้ปัญหาของ

ตัวเองไหม อะไรบ้างท่ีเราต้องแก้ไขตัวเอง ต้องดูกาย วาจา ใจ ของตัวเองบ้าง 

บางทีเรายังมีปัญหาที่แก้ไม่ได้อยู่ในใจ เราก็ต้องหาอุบายแก้ทางกายและ

วาจาไว้ก่อน พยายามตะล่อมไปเรื่อยๆ หลักปฏิบัติคือสอนใจตัวเองให้เป็น 

เรียกว่ำหลักสอนใจ อะไรควรท�ำหรือไม่ควรท�ำก็ต้องรู้จัก และก็ต้องท�ำใจ

ให้เป็นไปตำมนั้น คือลักษณะบังคับใจให้เป็น พูดง่ายๆ ว่าอย่าท�าตามใจชอบ 
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อย่าท�าตามที่ใจอยากจะท�า อย่าท�าตามที่ใจอยากจะพูด อย่าไปส่งเสริม

ใจให้เป็นไปอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้ฟูขึ้น นี่คือ

หลักปฏิบัติง่ายๆ ถ้าหากเป็นคนโง่ปฏิบัติธรรม มีแต่ปฏิบัติให้เกิดทิฏฐิมานะ 

ปฏิบัติให้กิเลสตัณหาฟูตัวทั้งนั้นเลย คือหลงตัวเอง ลืมตัวเองตลอดเวลา 

มันแตกต่างจากคนมีปัญญาปฏิบัติ

ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักเหตุอะไรบ้าง? ทุกอย่างต้องดูตัวเองเป็นเหตุ 

ในสังคมที่มีต่อกันนี้ เราคนหนึ่งเป็นผู้ก่อเหตุให้กับหมู่คณะ เหตุที่เราท�านี้

มันจะดีหรือชั่วก็ได้ เราต้องดูตัวเอง ถ้าเราไม่มีปัญญาท่ีดี เราจะสร้างเหตุ

ที่ไม่ดีกับหมู่คณะได้ ถ้าเรารู้จักเหตุที่ดีแล้ว เราก็พยายามจะท�าเหตุที่ดีกับ

หมู่คณะเช่นเดียวกัน ถ้าคนเข้าใจอย่างน้ีเหมือนกันทั้งหมด โลกของเราจะ

มีแต่ความสุขความสบาย คือไม่มีคนก่อเหตุที่ชั่วต่อกันและกันเลย แต่มันมี

การท�าร้ายกันทุกวันนี้เพราะคนพาลสันดานชั่วมันมีแฝงอยู่ นี่คนพาลมันมีอยู่

ประจ�าโลก มันขาดไม่ได้ เราบังคับเขาไม่ได้ ก็ต้องท�าใจยอมรับ ทีนี้ถ้ามันแก้

ไม่ได้ ต้องดูว่าจะท�าอย่างไรไม่ให้เขามาท�าร้ายเรา เราจึงต้องมีอุบายส่วนตัวว่า

จะป้องกันคนพาลอย่างไร คนพาลนี้มีดีไหม? มีดี คนเดียวกันไม่ใช่พำลไป

ทั้งหมด มันพำลบำงส่วนดีบำงส่วนเช่นเดียวกัน ก็ต้องดูว่ำถ้ำเขำพำลมำ

อย่ำงนี้ เรำจะแก้ไขยังไงให้มันดีข้ึน เรำจะท�ำดีกับคนเหล่ำนี้ให้ได้มำกที่สุด 

เม่ือเขำส�ำนึกในบุญคุณของเรำ คนพำลจะเป็นเคร่ืองปกป้องเรำได้เป็น

อย่ำงดี เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา เขาจะวิ่งมาช่วยเราได้

เปรียบได้กับหนาม หนามมันไม่ดีหรอก แต่ถ้าเราเอามาล้อมบ้านเรา 

ก็จะป้องกันบ้านเราได้เหมือนกัน หรือหากเราจะปลูกผักสักแปลงหนึ่ง ถ้าเรา

ไม่มีอะไรอย่างอื่น เอาหนามมาล้อมแล้ว ไก่ก็เข้ามาใกล้ไม่ได้เช่นเดียวกัน 

ตัวอย่างลวดหนามก็เหมือนกัน มันไม่ดีนะ ถ้าไปชนไม่ดี มันเจ็บ มันเป็นหนาม 

แต่เราเอามาล้อมบ้านก็ดีอีก ขอให้เราฉลาดใช้ก็แล้วกัน มันจะให้คุณกับเราได้ 

หรือสิ่งที่เป็นโทษก็ตาม ถ้าเรามาท�าให้ดีก็ดีได้ ตัวอย่างไฟ ถ้าเอามาเป็นโทษ

ก็เป็นโทษได้ แต่หากเราเอามาใช้งานมันก็ดีอีก เอามาหุงข้าวหุงอาหาร มันก็

เป็นคุณกับเราได้ 
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โยม: เวลาสงสัยในธรรมะ จะหยิบหนังสือหลวงพ่อมาอ่านซึ่งท�าให้แก้ปัญหา

ได้ทุกครั้ง อยากทราบความคิดเห็นของหลวงพ่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระท�า

อย่างนี้? 

หลวงพ่อ: อย่างน้ีไม่ค่อยดี ต้องคิดด้วยตัวเองให้เต็มที่ก่อน อย่าเพิ่งอ่านหนังสือ 

นี่แสดงว่าให้ผู้อื่นช่วยมากเกินไป ตัวเองยังไม่ได้คิดอะไรเลย วิธีนี้ไม่ดี มันต้อง

คิดหาวิธีแก้ส่วนตัวให้ถึงที่สุดก่อน ไม่ได้จึงค่อยว่ากันทีหลัง ดังท่ีหลวงพ่อเคย

อธิบายให้ฟัง หลวงพ่อมีความรู้เกิดขึ้นว่า อิทธิบาท ๔ หลวงพ่อก็ไม่ดูหนังสือ 

แต่จะเอาให้ได้อยู่นั่นแหละ คิดหาด้วยตัวเองอยู่ถึงสองวันสามวันถึงได้ การหา

ด้วยตัวเองปัญญาจะมั่นคง ปัญหาจะขาดไปเลย อ่านหนังสือหลวงพ่อก็อ่านได้ 

แต่ปัญญาส่วนตัวจะไม่มี ถ้ำมีปัญหำเกิดขึ้นนี้มันดี แต่อย่ำเพิ่งเอำต�ำรำมำ

ตัดสิน ไม่ได้ คิดหำทำงแก้ด้วยตัวเองจนหมดควำมสำมำรถเสียก่อน

โยม: ลักษณะที่เขาพูดคือว่า เขาได้เจอกับปัญหาแล้ว และก็ไม่ได้คิดจะแก้ไข

อะไรหรอกเจ้าค่ะ แต่พอดีมาเปิดหนังสือหลวงพ่ออ่านเฉยๆ ก็มาเจอค�าตอบ 

มันเป็นอย่างน้ีบ่อยๆ ที่เขาอธิบายให้ฟัง คือมันเป็นการบังเอิญที่เปิดเจอ 

เขาถามว่าท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น?

หลวงพ่อ: อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน หลายคนก็พูดเหมือนกัน มีดอกเตอร์คนหนึ่ง 

เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยด้วย เขาแปลกใจเหมือนกันว่า เวลาปัญหาเกิดขึ้น 

เปิดปั๊บเจอในหนังสือเลย เขาว่าเป็นบ่อย ก็ไม่รู้เหมือนกัน



๒๗๕

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๒

อุบำยกำรฝึกปัญญำฝ่ำยนิโรธ

ความคิดของคนเรามี ๒ ลักษณะ คือ ๑) ความคิดฝ่ายสมุทัย ฝ่ายตัณหา 

๒) ความคิดฝ่ายนิโรธ ฝ่ายปัญญา

นี่เราไม่ได้ฝึกความคิดฝ่ายนิโรธเอาไว้ ส่วนใหญ่คนในโลกอันนี้จะคิด

ฝ่ายเดียว คือฝ่ายตัณหา หรือฝ่ายสมุทัย แต่เรามาภาวนาปฏิบัติ พยายามฝึก

แนวความคิดฝ่ายนิโรธเอาไว้ หมายถึงปัญญา ปัญญาอันละเอียดอันสูงก็แล้วกัน 

นิโรธ คือดับทุกข์ ก็เป็นปัญญาตัวนี้แหละไปดับทุกข์ คือปัญญาขั้นละเอียดที่

เราสร้างขึ้นมามันจะไปดับทุกข์เอง แต่ตอนนี้เราฝึกปัญญาขั้นพื้นฐานธรรมดา

ไว้ก่อน หรืออย่างมากก็อยู่ในขั้นวิปัสสนา นี่ก็ยังดี แต่ปัญญาขั้นนิโรธนั้นเป็น

ปัญญาขั้นวิปัสสนาญาณ เป็นปัญญาขั้นสูง เป็นปัญญาตัวจะดับทุกข์ 

ค�าว่านิโรธ มี ๒ ความหมาย ๑) นิโรธ แปลว่าแจ้ง หมายถึงความรู้จริง

เห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ๒) นิโรธ แปลว่าวิปัสสนาญาณ เป็นค�าเดียวกัน 

เรื่องเดียวกัน แต่สมมติค�าพูดต่างกัน ความรู้แจ้งเห็นแจ้ง ความรู้จริงเห็นจริง 

นี่แหละนิโรธ ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนเมื่อไหร่ จะหายสงสัยเมื่อนั้น มันจะดับ 
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คือดับสูญสิ้นไปจากความเข้าใจผิดของตัวเอง พูดง่ายๆ ว่า ดับความเห็นผิด

ของเราไปหมดเลย นี่ความรู้แจ้งเห็นจริงตัวนี้มันจะมาดับฝ่ายสมุทัย

ที่หลวงพ่อเขียน “อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา” ไว้ให้ หมวดแรก

เป็นฝ่ายสมุทัย หมวดหลังเป็นฝ่ายนิโรธ ฝ่ำยสมุทัยนั้นเรำช�ำนำญมำก เรำคิด

เป็นฝ่ำยสังขำร เป็นฝ่ำยตัณหำ เป็นลักษณะกำรคิดเข้ำข้ำงตัวเองทั้งหมด 

เราคิดแบบน้ีมาตลอดต้ังแต่หลายกัปหลายกัลป์ท่ีผ่านมาจนกระท่ังถึงทุกวันน้ี 

คิดอะไรก็แล้วแต่จะคิดอยู่ฝ่ำยเดียว คือคิดเพื่อเอำ คิดเพื่อให้ถูกใจตัวเอง

ส่วนควำมคิดฝ่ำยนิโรธ คือกำรคิดเพื่อละ คิดเพื่อวำง คิดเพื่อควำมรู้จริง

เห็นจริง เรำต้องฝึกควำมคิดมำหักล้ำงกัน อย่ำให้มีแต่ฝ่ำยสมุทัย ถ้ำเรำคิด

ฝ่ำยนิโรธบ่อยๆ ควำมคิดฝ่ำยสมุทัยจะไม่มีก�ำลังท�ำงำน พยายามฝึกความคิด

ฝ่ายนิโรธให้มากขึ้นๆ คือฟุ้งตามนิโรธ ฟุ้งในธรรมะตามหลักความเป็นจริง 

ถ้าไม่มีการฟุ้งจะท�างานไม่ได้ คนต้องมีความคิด ถ้าไม่มีความคิดจะฟุ้งได้ยังไง 

ตัวฟุ้งเป็นฐำนของปัญญำอยู่แล้ว แต่ต้องฟุ้งให้ถูกทำงเท่ำนั้นเอง อย่ำไป

กลัวควำมฟุ้ง ควำมฟุ้งท่ีเป็นธรรมมันมีอยู่ ต้องพยำยำมฝึกส่วนนี้ให้มำกข้ึน

หลวงพ่อสอนให้คนมีควำมคิดฝ่ำยนิโรธ ถ้ำเป็นอย่ำงนี้แล้ว มันจะเป็น

สัมมำไปตลอด แต่ถ้ำคิดว่ำจะไม่ฟุ้ง อย่ำงน้ีมันเป็นมิจฉำแฝงเข้ำมำ มันจะ

เกิดความเข้าใจผิดนานาประการ ในแนวทางปฏิบัติบ้าง ในแนวความเห็นบ้าง 

มันจะเป็นมิจฉาไปในตัว

กำรคิดเพียงอย่ำงเดียวยังไม่พอ ส�ำคัญคือกำรท�ำใจให้เป็นไปตำมสิ่ง

ที่คิด นี่ตัวสุดท้ายของมัน ถ้าเราท�าใจให้เป็นไปตามนี้ไม่ได้ มันก็ยังไม่ได้อีก 

ไม่ใช่ว่าเราคิดถูกต้องถูกธรรมทั้งหมดแล้วมันจะดีขึ้น นี่ก็ยังไม่ดีพอ เพราะหาก

ยังท�าใจไม่ได้ ก็เป็นคนคิดได้เฉยๆ เป็นเพียงคิดถูกธรรมดาๆ ไปเท่านั้นเอง 

แต่ถ้าท�าใจได้เมื่อไหร่ มันจะมีคุณค่าในทางธรรมะเมื่อนั้น

กำรดูใจตัวเอง อย่ำเพียงสักว่ำดูเฉยๆ ต้องรู้ด้วยว่ำขณะนี้ใจเรำเป็น

ฝ่ำยไหน มันเป็นฝ่ำยนิโรธหรือฝ่ำยตัณหำ คือเรำต้องสร้ำงฝ่ำยนิโรธขึ้นมำ

ให้ได้ เพราะตัวปัญญามันจะเข้าสายทางของนิโรธ ในเบื้องต้นยังไม่ต้องถึง



๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๒๗๗

ขั้นนิโรธหรอก แต่ให้เรำไปตำมทำงสำยนั้น ถ้ำเรำฝึกควำมคิดมำกขึ้นๆ 

มีปัญญำ มีควำมเข้ำใจมำกขึ้นๆ มันจะกลำยเป็นวิปัสสนำ แล้วเรำก็พิจำรณำ

มำกขึ้นๆ อีก ก็เรื่องเก่ำนั่นแหละ พิจำรณำซ�้ำๆ ซำกๆ หลำยๆ ครั้ง มันก็เกิด

ควำมรู้แจ้งชัดเจนข้ึนมำอีกที กลำยเป็นวิปัสสนำญำณ นี่สายทางของนิโรธ 

คือปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ ไม่ได้เกิดจากความสงบ ปัญญาเกิดจากความคิด 

เกิดจากการวินิจฉัยวิเคราะห์ จึงให้ขยันคิด

การฝึกปัญญาในภาคปฏิบัติ อย่ำอ่ำนปริยัติมำก ทิ้งปริยัติไปก่อน 

เอำเพียงแต่หลักส�ำคัญๆ ไว้ นั่นคือหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ไม่มีอะไร

เป็นของของเรำ คือเอำควำมหมำยไว้ก่อน แต่กำรตีควำมต่อไปต้องเอำ

ปัญญำเฉพำะตัวล้วนๆ อย่าอ่านธรรมะ ถ้าอ่านธรรมะแล้วมันจะยุ่ง ปัญญา

จะไหลตามธรรมะไปตลอด ปัญญาก็จะไม่ไป จะอยู่ตัวเท่านั้นเอง มันจะกลาย

เป็นปัญญาในสัญญาล้วนๆ การปฏิบัติเราก็จะหมดสิทธิ์ทันที ปัญญาในสัญญา
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ถึงจะเป็นความจริงก็ตาม แต่เอาไปท�าอะไรไม่ได้ นี่กิเลสตัณหาทั้งหมดจริงๆ 

มันกลัวอะไร? กลัวปัญญาเฉพาะตนของคนๆ นั้น แต่ไม่กลัวสัญญาในปริยัติ 

คือธรรมะที่ว่ามามันต้องเป็นธรรมะจากปัญญาของตัวเอง แต่ธรรมะที่เอาจาก

สัญญามาพูดนี้กิเลสตัณหามันไม่กลัว มันชอบด้วยซ�้าไป กิเลสมันชอบอะไร? 

มันชอบขโมยธรรมะที่เราศึกษารู้มาทั้งหมดไปอวดอ้างว่าเป็นของตัวเองได้ 

เพราะถึงเราศึกษามาแล้ว แต่รักษาธรรมะไม่ดี จึงท�าให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิ

เอาไปกินหมด ของเราอยู่แค่เปลือกไข่เท่านั้นเอง ของกินของดีๆ กิเลสตัณหา

มานะทิฏฐิเอาไปกินหมด เอาไปครองหมดแล้ว ท�าอะไรไม่ได้เลย นี่เรียกว่า 

“ศึกษาธรรมะมาดี แต่ไม่มีปัญญารักษาไว้” มันถูกมานะอัตตาขโมยไปกินหมด 

ทุกวันนี้เราคุยแต่เปลือกนอกเฉยๆ ของจริงไม่มีอะไรเลย

การคุยธรรมะต้องระมัดระวัง บางคนไปบางแห่งก็คุยเก่ง คุยเป็นตุเป็นตะ 

หัวเราะได้ อันนี้มันคุยแต่เปลือกธรรมะเฉยๆ ไม่ใช่ตัวธรรมะ ค�าว่าเปลือกธรรมะ

คืออะไร? คือคุยตามสัญญาท่ีได้ยินมา แต่ใจยังแห้งผากอยู่ ส่วนคนที่คุยเก่งๆ 

ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่านางโปฐิละ ถ้าไปพูดให้นักปราชญ์ฟัง เขาก็เรียกว่า

นางโปฐิละในยุคนี้ แต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เรียกว่านายโปฐิละ ถ้าเป็นพระก็

เรียกว่าเป็นพระโปฐิละ เขาจะหัวเราะเยาะเอาได้ เราพูดธรรมะได้ แต่เราท�าใจ

ให้เป็นธรรมะได้หรือยัง เวลาพูดธรรมะพูดได้เป็นตุเป็นตะ แต่ตัวเองท�าใจ

ให้เป็นไปตามธรรมะไม่ได้ นี่มันน่าอายตัวเองเหมือนกัน ให้พวกเราพยายาม

รักษาใจตัวเองเอาไว้ให้ดี พยายามฝึกใจให้เป็นได้ตามธรรมะนั้น

อวิชโชฆะ

ที่ผ่านมาได้อธิบายเรื่องกาโมฆะ คือผู้ฝักใฝ่ในกามคุณทั้งหลาย ส่วนอวิชโชฆะ 

ค�าว่าอวิชชา แปลว่าความไม่รู้ โอฆะแปลว่าน�้า โอกแอ่งแก่งกันดารนั่นแหละ

คือโอฆะ อวิชโชฆะ คือบุคคลผู้ตกอยู่ในควำมไม่รู้จริง เรียกว่ำคนมืดบอด 

ดังค�าว่า “ตะโม ตะมะปะรายะโน” เกิดมาในความมืด แล้วก็อยู่กับความมืดบอด 

ธรรมะมีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็น เรียกว่าอวิชโชฆะ เป็นผู้ตกอยู่ในกระแส
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ความมืดบอด นี่เพราะอะไร? เพราะปัญญาไม่มี เพราะเขาไม่รู้จริง ของจริงมีอยู่

เต็มบ้านเต็มเมือง เต็มโลกเต็มสงสาร แต่กลับไม่รู้จริงสักอย่าง ท�าไมความรู้ผิด

มันรู้ดีนักเข้าใจนัก แต่ความรู้จริงไม่มีเลย นี่อวิชโชฆะ ตกอยู่ในความมืดบอด

ของใจ ไม่รู้ไม่เห็นความจริงอะไรเลย

นี่เรามาแก้ไขใหม่ จะท�าอย่างไรจะให้ใจเรามีความรู้จริงเห็นจริง เพื่อจะ

ช�าระตัวอวิชชาให้มันออกไปจากใจได้ นี่เราต้องใช้ปัญญาเปิดเผยความจริงให้

ใจได้รับรู้ เปิดเผยบ่อยๆ อย่าให้อวิชชามันปิดบังความเป็นจริงได้ ถ้าปัญญาไป

อยู่จุดไหน มันจะสว่างที่นั่น เหมือนกับไฟ เมื่อมันจุดอยู่ที่นี่ก็สว่างที่นี่ ถ้าอยู่

ในป่าก็สว่างในป่า อยู่ที่ไหนก็สว่างที่นั่น นี่คือปัญญา สิ่งที่เรำหลงก็จะสว่ำง

ขึ้นมำได้ ส่ิงที่เรำไม่รู้ก็จะรู้ข้ึนมำ เพรำะปัญญำท�ำให้เรำรู้เห็นในของสิ่งนั้น 

สุดท้ำยแล้วปัญญำไม่ได้ละ แต่ปัญญำเป็นอุบำยวิธีประกอบเพื่อให้จิตได้ละ 

ที่ว่าปัญญาละนั้นเป็นค�าสมมติเท่านั้นเอง แต่จริงๆ ไม่ใช่ จิตของเราจะละเอง 

เหมือนกับเราเดินทาง เรามีไฟฉายประจ�าตัวไว้แล้ว เดินทางไป พอฉายไฟไปเห็น

เสือตัวหนึ่ง ไฟฉายไม่ได้ไปละนะ ผู้ถือไฟฉายจะวิ่งเอง คือเว้นจากสิ่งนั้นไปเอง 

เหมือนกับเราท�างานที่บ้าน จะเป็นอ่านหนังสือก็ดี เย็บปักถักร้อยก็ดี 

ความสว่างนี้ไม่ได้ท�างานให้เรา แต่เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เราท�างานได้ 

เราเขียนหนังสือได้ อ่านหนังสือได้ แต่งานส�าเร็จได้เพราะการท�างานของเราเอง 

ความสว่างเป็นของเสริมให้ท�างานส�าเร็จเท่านั้นเอง ปัญญาเรานี้ก็เหมือนกัน 

มันมีความสว่างรู้จริงเห็นจริงเมื่อไหร่ ใจมันจะรู้จริงเห็นจริงตามน้ัน เรำจึง

พยำยำมสร้ำงควำมสว่ำงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะสว่ำงได้ ย่ิงสว่ำงมำกเท่ำไหร่ 

กำรท�ำงำนขั้นละเอียดอ่อนจะท�ำได้เต็มที่ ขนาดรูเข็มเล็กๆ มันยังเอาด้ายสอด

เข้าไปได้ ถ้าตอนนี้เอาเข็มมาให้ทุกคนสอดดู จะสอดไม่ได้เลย เพราะมันมืด

เกินไป จะพยายามแยงด้ายไปมันก็ไม่เข้า เพราะเรามองไม่เห็น เวลาแยงรูเข็ม 

ตาต้องจ้องมองรูเข็มกับปลายด้ายให้ตรงกันเพ่ือสอดเข้าไป ท�าตามองกว้างๆ 

ก็ไม่ได้นะ ต้องเอาตาจ้องอยู่ที่จุดน้ันจริงๆ มันจึงจะได้ นี่ถ้ามันสว่างพอ มันถึง

จะแยงรูเข็มได้ จะเล็กขนาดไหนก็แยงได้



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๒๘๐

งานทุกงานเป็นอย่างน้ัน ไม่ว่างานทางโลกหรืองานทางธรรม ต้องมี

ความสว่างเป็นหลักใหญ่ ตัวอย่างพวกหมอก็ต้องอาศัยความสว่าง เวลาดูฟิล์ม

เอกซเรย์ก็ต้องมีไฟเป็นตัวส่อง ดูว่าธาตุขันธ์ส่วนไหนเป็นโรคอะไร ตับดีไหม 

ปอดดีไหม กระดูกดีไหม ไม่ดีส่วนไหน มันต้องเอาความสว่างเป็นตัวส่องฟิล์ม 

แล้วมันจะบอกได้เลยว่าคนๆ นั้นเป็นโรคอย่างนี้ๆ นี่ลักษณะความสว่างทาง

ปัญญาก็เหมือนกัน คือให้ใจเรารู้จริงตามความเป็นจริง มันจึงต้องสร้างปัญญา

ให้มากที่สุดที่จะมากได้ อย่าไปคิดว่ามันจะฟุ้ง อย่าไปคิดอะไรอย่างนั้น ถ้าจะ

ปฏิบัติจริงๆ อย่าไปฟังคนอื่น พูดง่ายๆ ว่า ถ้าหลวงพ่อทูลพูดอยู่อย่างนี้จะเช่ือ

ฟังไหม ถ้าไม่เชื่อก็แล้วกันไป น่ีมันเป็นปัญหาเหมือนกัน การที่เราเป็นคน

จดๆ จ้องๆ อยู่อย่างนี้มันไม่ได้ วิธีที่สอนกันมาว่า “ท�าสมาธิความสงบแล้ว

ปัญญาจะเกิดขึ้น” อันนี้ไม่จริงเลย ก็หยุดเสีย ก็ทิ้งไป อย่าไปท�าเหมือนเดิม 

ให้ขยันคิดมากขึ้นๆ 

นี่ก็เหมือนกับการเขียนหนังสือ จะเขียนหนังสือให้สวยงามก็ต้องมา

ฝึกเขียน ไม่ใช่ว่าเขียนทีแรกแล้วมันสวยได้เลย มันไม่ใช่ มันต้องเขียนบ่อยๆ 

นี่การฝึกต้องฝึกบ่อยๆ มันถึงจะดีข้ึน เราต้องฝึกปัญญาเราบ่อยๆ มันถึงจะเกิด
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ความเคยชินในความสว่างน้ัน ปัญญาเป็นแสงสว่างให้แก่ใจ หรือพูดง่ายๆ 

ว่าปัญญาเป็นตาของใจน่ันเอง ตัวอวิชโชฆะจะหายไป ค�าว่าไม่รู้มันจะไม่มี 

เพราะปัญญาเปิดเผยความจริงทั้งหมดแล้ว เหมือนกับความมืดท่ีเรามีอยู่น้ี 

ถ้าเราเปิดไฟขึ้นมา ใช้ก�าลังพันโวลต์ดูสิ มันก็จะสว่างขึ้นมาทั้งหมด ความมืดก็

จะหายไปหมดเลย ไม่ต้องไปบังคับไล่หนี ความมืดมันหายของมันเอง ส่ิงส�าคัญ

คือเราจุดไฟขึ้นมาก็แล้วกัน ความมืดหายหมด ไม่ต้องไปบังคับ มันก็หาย 

นี่ก็เหมือนกัน ถ้ำเรำสร้ำงปัญญำขึ้นมำไว้แล้ว ค�ำว่ำอวิชชำท่ีเรำเกลียดนัก

เกลียดหนำ ไม่ต้องไปบังคับไล่ มันจะหมดสภำพไปในตัวมันเอง ถ้าปฏิบัติเป็น 

การก�าจัดตัวอวิชชามันง่าย ให้เราสร้างปัญญาข้ึนมาก็แล้วกัน ปัญญาเป็น

ตัวก�าจัดตัวอวิชชา ความไม่รู้จริงที่ว่ามาจะถูกก�าจัดออกไปเอง ตัวอวิชโชฆะ

จะถูกละไปได้ปริยายทั้งหมดเลย 

ทิฏโฐฆะ

ทิฏโฐฆะ หมายถึงแม่น�้าคือทิฏฐิ คือความเห็น ความเห็นของคนที่เป็นทิฏฐิคือ

เห็นอะไร? ความเห็นมี ๒ อย่าง ๑) มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ๒) สัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นถูก ให้ดูใจเราก่อนว่าเด๋ียวนี้เป็นสัมมาหรือมิจฉา คนจะรู้จักสัมมำได้

ก็ต้องรู้จักมิจฉำก่อนว่ำเป็นอย่ำงไร ต้องมีมิจฉำเป็นตัวเทียบเคียง ว่ำมิจฉำ

เป็นอย่ำงนี้ สัมมำเป็นอย่ำงนี้ จึงจะเลือกเอำสัมมำได้อย่ำงถูกต้อง มันต้อง

เลือกให้เป็น ลักษณะเห็นผิดเป็นอย่างไร ลักษณะเห็นถูกเป็นอย่างไร ถ้าเรา

เอาสองอย่างมาเทียบกันดู เราจึงสามารถเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นถูกได้ แต่เดี๋ยวนี้

เราไม่รู้จักเลือก คือเอาหมด สิ่งที่เห็นผิดมาก็เอาหมด นี่มันไม่ได้ จะเข้าใจ

เห็นผิดว่าเป็นเห็นถูกโดยไม่รู้ตัว เราต้องมีปัญญาเลือกว่าทิฏฐิตัวเดียวนี้มัน

เป็นมิจฉาหรือสัมมา ก็ต้องใช้ปัญญำวิจัยควำมเห็นผิดควำมเห็นถูกของ

ตัวเอง เอำเหตุผลมำวัดเทียบเคียงกัน มำคลี่คลำยกัน

ค�าว่าผิด ผิดอะไร? ผิดไปจากแนวทางมรรคผล ค�าว่าถูก ถูกคืออะไร? 

ถูกตามแนวทางมรรคผลนิพพาน ถ้าถูกทางโลก มันก็สัมมาได้ทางโลก แต่อาจ
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เป็นมิจฉาทางธรรม คือผิดส�าหรับธรรมะขั้นสูง คือผู้ที่จะไปสู่กระแสมรรคผล

นิพพานนี้ ความเห็นต่างๆ มันเป็นมิจฉากันได้ เป็นมิจฉาขั้นละเอียดก็มี 

แต่ในเบื้องต้น ความเห็นขั้นพื้นๆ ธรรมดา เช่น การท�าทาน การบ�าเพ็ญกุศลต่างๆ 

เป็นบุญ อย่างนี้ใช่ไหม? ใช่ เป็นสัมมาใช่ไหม? ก็เป็นสัมมา แต่เป็นสัมมา

ฝ่ายโลกียะ ขั้นกามาวจรกุศล เรำท�ำบุญเพื่อหำควำมสุขควำมเจริญแก่

ตัวเอง นี่เป็นสัมมำในขั้นโลกียะ แต่ถ้ำจะเอำสัมมำขั้นสูงๆ ขึ้นไปแล้วนี้ 

สัมมำขั้นโลกียะมันจะกลำยเป็นมิจฉำไปเลย ถ้าใครยังมีความเห็นในเรื่อง

บุญอยู่ มันจะผิดทันที มันต้องละบุญให้ได้ เราต้องเคลื่อนไป หากยังเกาะบุญ

เกาะกุศลก็ยังเป็นมิจฉาอยู่ แต่ส�าหรับผู้ที่ยังอยู่ในโลกอันนี้ บุญก็เป็นของดีได้ 

เป็นสัมมาได้ แต่ขั้นโลกุตระต้องทิ้งบุญทั้งหมด ถ้ำเอำบุญเมื่อไหร่ มันเป็น

มิจฉำเมื่อนั้น มันเคล่ือนไปขั้นสูงแล้ว ควำมเห็นของเรำเดี๋ยวนี้เอำขั้นโลกียะ

ไว้ก่อน เอำบุญไว้ก่อน ส่วนธรรมะขั้นสูงๆ เอำไว้ทีหลัง เพราะปัญญาเรา

ยังไม่ถึงจุดนั้น ท�าอะไรยังไม่ได้หรอก เราก็ท�าแบบพื้นๆ ธรรมดาไป ต้องฝึก

ปัญญาไปก่อน นี่ความเห็นของเรา

ความเห็นของคนพาลเป็นอย่างหนึ่ง ความเห็นของบัณฑิตนักปราชญ์

เป็นอีกอย่างหนึ่ง ทิฏฐิคนเราแยกหลายทาง ส่วนใหญ่ความเห็นของคนพาล

เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิด เราต้องพิจารณาเอาความจริงเปิดเผยออกมาให้ได้ 

คือดึงมาพิจารณาให้เป็น น่ีในภาคปฏิบัติ ปัญญาเราไปตกที่ไหน มันสว่างที่นั่น 

มันไม่มีความมืดบอด สว่างชัดเจนมากขึ้นทุกทีๆ นี่คืออวิชโชฆะ

ภโวฆะ

ภโวฆะ หมายถึงผู้ตกห้วงกระแสแห่งภพชาติ ภว แปลว่าภพ ภพ หมายถึง

ความผูกพันยึดติด ยึดติดที่ไหนเป็นภพที่นั่น ดูสิว่ำเดี๋ยวนี้เรำมีภพหรือเปล่ำ 

เรำได้สร้ำงภพอะไรให้ตัวเองบ้ำงไหม ถ้ำเรำไม่รู้ว่ำเรำสร้ำงภพ เตรียมตัวรอ

ไว้เลยว่ำชำติหน้ำจะได้เกิดที่ไหน ตัวเองเป็นผู้สร้ำงเองแต่ไม่รู้ ท�าไมไม่รู้? 

เพราะตัวอวิชโชฆะมันปิดบังไว้แล้ว จะไปรู้ได้ยังไง มันมืดไปเลย ค�าว่า “ตะโม
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ตะมะ ปะรายะโน มืดมาแล้วมืดไป” คือตัวอวิชชาปิดบังเอาไว้ นี่ทุกวันนี้เรา

ไปสร้างภพไว้หลายสิ่งหลายอย่างโดยที่ไม่รู้ตัว ค�าว่าภพ หมายถึงว่าเราไป

ผูกพันอยู่กับของสิ่งใด ตายไปก็จะไปเกิดตรงนั้น ถ้าเราผูกพันกับที่บ้าน ตายไป

ก็ไปเกิดที่บ้านตัวเองนั่นแหละ บางทีไปติดลูกติดหลาน ตายไปก็ไปเกิดเป็น

ลูกหลานเขาต่อไป บางทีไปติดสวนป่าสวนไม้ ตายไปก็ไปเกิดเป็นนกกระจอก

อยู่แถวนั้น จะเกิดเป็นหนอนเป็นด้วงก็ไปไหนไม่ได้ ติดอะไรก็แล้วแต่ ก็จะไป

ผูกไว้กับตรงนั้น คือไปสร้างภพของตัวเอง 

อะไรก็แล้วแต่ที่เรำมี อย่ำไปผูกใจเกำะในสิ่งน้ัน มันมีก็มีนั่นแหละ 

แต่เรำจะไม่ผูกใจไว้กับสิ่งนั้น เรำท�ำไปเพ่ือให้ชีวิตอยู่ได้แต่ละวันเท่ำนั้น 

อย่ำคิดว่ำสิ่งท้ังหมดล้วนเป็นของของเรำ เป็นเพียงของอำศัยซึ่งกันและกัน

เท่ำนั้นเอง ถ้ำเป็นของเรำก็ให้เป็นโดยสมมติ หรือเป็นเพียงโดยกิริยำเท่ำนั้น 

แต่ลึกๆ แล้วเรำไม่มีอะไรเลย พอตายปุ๊บแล้วเราจะไปเลย เป็นคนทิ้งภพ

ไปแล้ว คือไม่หาที่เกิด คือเราไม่ห่วงอะไรทั้งสิ้น ไม่ผูกพันกับอะไร เราต้อง

ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองอยู่เสมอ สอนอยู่บ่อยๆ หาสิ่งต่างๆ มาพิจารณาให้
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๒๘๔

เห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัย ในของสิ่งนั้น ต้องพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลต่างๆ ให้

เข้ากัน ที่เราเป็นอยู่ทุกวันๆ นี้เราเป็นฝ่ายไหน? มันเป็นฝ่ายสมุทัย เพราะมัน

เคยชินกันมาหลายกัปพันกัลป์มาแล้ว มันเกิดตายๆ กับโลกอันนี้มายาวนาน

จนถึงปัจจุบัน นี่ฝ่ายสมุทัย แต่บัดนี้เราพยายามจะฝึกวิธีใหม่ คิดวิธีจะลบล้าง

ตัวสมุทัยให้ได้ เอามาหักล้างกัน อย่าคิดฝ่ายเดียว คิดให้เป็นคู่ ให้มีคู่แข่งกัน 

มันคิดมาอย่างนั้น เราก็จะคิดอย่างนี้ คือคิดหักล้างกันให้ได้ เอาฝ่ายนิโรธมา

หักล้างฝ่ายสมุทัย นี่คือวิธีการกั้นภโวฆะ ให้คนพ้นจากโอกแอ่งแก่งกันดาร

ทั้งหลาย คือภพต่างๆ นั่นเอง

ข้ำมกระแสขึ้นฝั่ง

โอฆะ ๔ คือ ๑) กาโมฆะ ๒) อวิชโชฆะ ๓) ทิฏโฐฆะ ๔) ภโวฆะ จะท�าให้เราเกิด

หมุนเวียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องมาแก้ให้ได้ การแก้ต้องมีการสร้างปัญญา

ขึ้นมาก่อนจึงแก้ได้ เพราะใจหลงของสิ่งนี้อยู่ หลงแม่น�้านี้อยู่ ก็ต้องสร้าง

ปัญญาขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้แก่ใจ มันถึงจะมองเห็นฝั่งได้ ถ้ามองเห็นฝั่ง 

เราก็ข้ามกระแสขึ้นฝั่งได้ แต่ทุกวันนี้เราไม่เห็นฝั่งเลย เราตกน�้าในมหาสมุทร 

มองไปทุกทิศไม่เห็นฝั่งเลย มืดตึ๊ดตื๋อทั้งวันทั้งคืน เหมือนกับคนตาบอดตกน�้า

ในที่มืดในทะเลหลวง ลอยไปไหนก็ไม่รู้ ลอยไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ ลอยแบบสุ่มๆ 

เดาๆ ในที่สุดก็ไปถูกฉลามกินเรียบร้อยเลย นี่คือลอยเดาๆ ไม่ได้ ถ้ามันสว่าง 

เราก็จะมองเห็นเกาะและไปขึ้นฝั่งได้ นี่ความสว่างเป็นตัวช่วยใจได้มากที่สุด 

นอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะช่วยได้ ต้องฝึกปัญญาให้มากที่สุด ให้ปัญญา

เป็นตาให้แก่ใจ น่ีให้ทุกคนพิจารณาให้มาก ฝึกปัญญาให้มาก วันหนึ่งคืนหนึ่ง

อย่าให้เสียเวลาไปเปล่าๆ

บางคนถูกผัวด่าบ่อยๆ อดทนไปอดทนมาก็เลยด้าน ด่าก็ไม่เจ็บไม่ปวด 

นี่เขาเรียกว่าใจด้าน ด้านในการถูกด่า ธรรมะก็เหมือนกัน พูดบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ 

ก็รู้อยู่ แต่ใจมันด้ำน กำรฟังธรรมต้องฟังทีเดียวให้พอ ฟังแล้วเขียนจด



๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ กัณฑ์ที่ ๒

๒๘๕

เอำไว้ตรงไหนที่สะดุดใจ แล้วน�ำไปพิจำรณำขยำยผลต่อ ธรรมะหมวดนี้มี

ความหมายอย่างนี้ ต้องเอาไปพิจารณาต่อเอง ฟังมากเกินไปจะด้าน บางที

ต�าพริกไป ฟังเทศน์ไป ด่าลูกไป คนหม้อไป แกงหม้อไป ฟังเทปไป เรื่องอะไร

กันมากมายขนาดนั้น กำรฟังเทปนี้มันลดคุณภำพของธรรมะ ถ้ำฟังจำก

ตัวจริงมันอีกอย่ำง มันดีกว่ามาก การฟังเทปมันลดคุณภาพไป ๕๐% ฟังก็

ฟังไปอย่ำงนั้นแหละ คือควำมเคำรพเลื่อมใสศรัทธำมันไม่มี แต่ถ้านั่งฟัง

ครูบาอาจารย์เทศน์ จิตใจจะจดจ่อ เป็นธรรมขึ้นมา คือเห็นหน้าเห็นตา เล่ือมใส

ไปด้วย แต่ถ้าเอาเทปเทศน์เดียวกันไปฟังท่ีบ้าน ก็จะนอนฟังขาไขว่ห้าง ฟังไป

ไล่ยุงไป ด่าลูกไป มันลดคุณภาพ ธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละ นี่การฟังเทป 

ฟังดีก็ดีไป ฟังไม่ดีมันก็โง่ต่อไป แต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะดีขึ้น มีข้อคิดอะไรขึ้น 

แต่ถ้าปัญญาไม่มี ฟังไปก็เหมือนกับไล่ยุงนั่นแหละ เปิดเทปให้ร�าคาญเฉยๆ





๒๘๗

อุบำยตัวอย่ำงกำรฝึกธรรมะจำกคน

น่าอายเหมือนกัน แต่ก่อนท่ีวัดถ�้ากลองเพล บอกกับพระเณรว่า “นี่กาแฟ 

อย่าไปกินมากนัก” ไม่ฟัง พระเณรกินนอนฉันอยู่นั่นแหละ “อย่าไปฉันมาก 

เวลาจะเดินไปเที่ยวมันล�าบาก” เขาไม่ฟัง เขาว่า “ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์” 

พอดีเตรียมกลดเตรียมบาตรพาหมู่คณะไป ไปสามสี่องค์ด้วยกัน แทนที่จะ

เตรียมเทียนไปเยอะๆ นี่ไม่ เตรียมน�้าตาลกับกาแฟหลายกิโล ให้เณรถือน�้าตาล 

นี่แบกเต็มเลย ไปก็ไปภูเขาอะไรไม่รู้ ไปๆ มาๆ มันหิวกินเต็มท่ี พอน�้าตาลหมด

นี่มองซ้ายมองขวากัน เหมือนกับหมานั่งเลีย ก็เลยกลับมาวัด ไปไม่ไหว คือ

กาแฟหมดแล้ว ไปต่อไม่ได้ นี่กาแฟเป็นลักษณะยาเสพติดอย่างหนึ่งเหมือนกัน 

เป็นเครื่องเสพติด 

ถ้าจะพูดเรื่องเคร่ืองเสพติด มันไม่ธรรมดา ส่วนมากเราจะมองพวก

เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาม้าต่างๆ อันนั้นยาเสพติดก็จริง แต่เรามองไปอีกมุมหนึ่ง 

คือเครื่องเสพติด ดูเครื่องเสพติดเรามีอะไรบ้างไหม แต่ส่วนมากเรามองแต่

ยาเสพติด ไม่ดูเครื่องเสพติด ดูเครื่องเสพติดทุกวันนี้เรามีอะไรบ้าง คิดหาดูสิ 

เคร่ืองเสพติดเราทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งอื่นนอกจากยาเสพติดแล้วเราถือว่า

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑
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เป็นเรื่องธรรมดาไป เป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาไป เช่น ตื่นเช้าขึ้นมา เราต้อง

อาบน�้าให้เรียบร้อยก่อน แต่วันไหนไม่ได้อาบน�้า มันจะหงุดหงิด ใจมันไม่สบาย 

นั่นคือเครื่องเสพติด แต่เขาไม่รู้ตัวอีกแหละ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเรา

ฝึกไว้ดีแล้ว ไม่ต้องอาบได้ไหม? ได้ ตัวอย่างหลวงพ่อเองอาบน�้าวันละคร้ังเอง 

นี่สองวันแล้วยังไม่ได้อาบน�้า ก็ยังอยู่ได้ วันนี้วันที่สาม ยังไม่ได้อาบเพราะว่า

อากาศหนาว

ตัวอย่างอย่างอื่น ตื่นเช้ามา ต้องปาท่องโก๋สักตัวสองตัว กาแฟสักแก้ว 

น่ีถือว่าเป็นเครื่องเสพติดหรือไม่? เสพติด เสพติดบางอย่างเราไม่รู้ตัวหรอก 

แต่ก็เสพติดนั่นแหละ แต่ถ้าเราไม่กินเลยได้ไหม? ได้ ให้เราฝึกตัวเอง ไม่ต้อง

กินอะไรเลยตอนเช้า น่ีเคร่ืองเสพติด อย่างอื่นมีอีกมากมาย ดูที่บ้านเรา

ก็แล้วกัน มีอะไรบ้างเสพติด ค�ำว่ำเสพติด หมำยถึงว่ำติดเป็นนิสัย ตัวอย่าง

บางคนติดนิสัยบ่นจุกจิกจู้จี้ ถ้าไม่ได้บ่นเขาจะอยู่ไม่ได้ ใจมันจะขาด มันต้องบ่น 

ถึงไม่ได้ด่าคนต้องด่าหมาไว้ก่อน บ่นให้ไก่บ้าง บ่นให้อะไรก็แล้วแต่ นั่งบ่นอยู่

นั่นแหละ คือเป็นลักษณะคนขี้บ่น นี่ก็เสพติดอย่างหนึ่ง บางคนก็ชอบนินทา

ว่าร้ายคนอื่น กล่าวโทษคนอื่น ถ้าไม่ได้กล่าวว่าคนอื่นไม่ดี มันอยู่ไม่ได้ ใจมัน
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๒๘๙

จะขาด ต้องหาเรื่องพูด พูดกับคนนั้นคนนี้ไป คนนั้นไม่ดีอย่างนั้น คนนี้ไม่ดี

อย่างนี้ นี่คือเสพติดอีกนั่นแหละ มันมีนิสัยอย่างนั้น นิสัยคนขี้โกรธก็เหมือนกัน 

ถ้าไม่ได้โกรธมันอยู่ล�าบาก มันต้องดุ ถึงไม่ดุคนก็ต้องดุหมา ต้องดุเอาไว้ก่อน 

นี่คือนิสัยบางคนเป็นอย่างนั้น

นี่เราต้องสังเกต ต้องศึกษาโลกอันนี้ทุกอย่าง มองลักษณะความเป็นจริง

ของโลก มนุษย์เรามีอะไรบ้างที่จะต้องดูกัน ส่ิงใดบ้างพอแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้ 

เราดูทั้งฆราวาส ดูทั้งพระเณร ดูคนในโลกนี้ทั้งหมดว่ามีนิสัยอย่างไร บางคน

ชอบพูดมาก นี่ก็เครื่องเสพติดอีก ไปไหนก็แบ๊ะๆ พูดอยู่นั่นแหละ นกแก้ว

นกขุนทองก็ไม่ปาน พวกนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ ใจมันจะขาด ดีไม่ดีไม่ว่า ขอให้ได้

พูดไว้ก่อน น่ีก็เสพติดอีกแหละ ให้เราสังเกตนิสัยของคนทุกอย่าง คือเรา

ศึกษาธรรมะ กำรศึกษำธรรมะน้ีศึกษำตำมต�ำรำไม่พอ มันน้อยนิดเดียวเอง 

แต่ธรรมะจริงๆ อยู่ที่คน คนๆ หน่ึงมีธรรมะประจ�าตัวเป็นธรรมะพิสดาร 

การศึกษาธรรมะจึงต้องศึกษาจากคน มันเป็นธรรมวิจารณ์ มันกว้างขวาง

พิสดารมากเรื่องของคน เมื่อเราไปที่ไหน ลักษณะสิบคนยี่สิบคนเราต้อง

สังเกต คนจะเป็นยังไงหนอ สังเกตไว้ก่อน สังเกตดูว่ากิริยาทางกายเป็นยังไง 

ทางวาจาเป็นยังไง ของสองอย่างนี้ศึกษาธรรมะจากคนได้เลย ตามปกติของ

คนขณะที่พูดก็ดี ขณะที่ท�าก็ดี มันจะบอกว่าใจเขาอยากอะไรบ้าง นี่คือกาย

วาจาเป็นสื่อของใจโดยตรง หำกเรำจะศึกษำเรื่องของใจคนนั้น เรำต้องศึกษำ

เร่ืองของกำยวำจำนี้ก่อน มันจะใกล้ควำมจริงและมีควำมถูกต้อง คนมีนิสัย

มุทะลุเป็นยังไง นิสัยอ่อนโยนเป็นยังไง การพูดเป็นยังไง มีนิสัยเหมือนกับลิง

ใจวอกแวกเป็นยังไง นี่กายวาจาจะเป็นผู้บอกเอง มันเป็นเข็มทิศบอกได้ดีที่สุด 

โบราณเขาว่า “กายวาจาเป็นอย่างไร ใจเป็นอย่างนั้น” มีส่วนถูกอยู่ ใกล้เคียง

มากอันนี้ แต่ต้องไปดูตอนเวลำที่เขำเผลอตัว คือตอนปกติของเขำนั่นเอง 

จะไปดูช่วงเขำปรับตัวดีๆ แล้วน้ีไม่ได้ ไปหาดูช่วงเขาเผลอตัว จะไปดูเวลาเขา

เรียบร้อย นี่ไม่เอา อันนั้นเขาแสดงเฉยๆ เราไปดูเวลาเขาเผลอตัวธรรมดาๆ 

นี่แหละ ไปดูธรรมชาติธาตุแท้ของคน
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นี่การศึกษาธรรมะ ดูคนน้ันแล้วก็มำดูตัวเรำบ้ำงว่ำเรำเป็นเหมือนกับ

เขำไหม คือไปเทียบเคียงเพื่อจะได้รู้ว่ำเรำจะแก้ไขส่วนไหนได้บ้ำง เราก็ต้อง

สังเกตว่าคนนั้นพูดดีหรือไม่ดี ถ้าเขาพูดดีเราก็เลียนแบบเขาได้ เราเลียนแบบ

ธรรมะคนอื่นให้เป็น ถ้าเขาพูดดีออกมา เราฝึกทันที น่ีเขาพยายามพูดดี เราจะ

พูดยังไงถึงจะดีได้เหมือนกับเขา คือเลียนแบบในธรรมะที่ดี 

สุตมยปัญญำในภำคปฏิบัติ

การศึกษาธรรมะมี ๒ ลักษณะ ๑) ศึกษาแล้วมาปฏิบัติตาม ๒) ศึกษาแล้วเห็นว่า

ไม่ดีก็ละทิ้งไป คือให้ดูกิริยามารยาทของคน เอาคนเป็นตัวอย่างไว้ เพราะคน

เป็นต้นฉบับ เขาว่าเนติ เป็นแบบแผนของคน คือในการปฏิบัติ ล�าพังอ่านต�ารา

อย่างเดียวมันไม่เข้าใจ เพราะต�าราเป็นภาคทฤษฎี มันต้องดูภาคปฏิบัติด้วย  

การดูในภาคปฏิบัติจะดูอย่างไร ถ้าเราดูตัวเราเองไม่ได้ เราก็ต้องดูคนอ่ืน 

ดูว่าลักษณะผู้ปฏิบัติธรรมนี้เขามีกิริยากายอย่างไร เขามีกิริยาวาจาอย่างไร 

เราก็พยายามเลียนแบบคนที่เขาปฏิบัติเอาไว้ หากเห็นว่ากายเขาเรียบร้อยดี 

วาจาเขาเรียบร้อยดี อะไรๆ ก็เรียบร้อย ดูดีไปหมด แสดงว่าคนๆ นี้เขาปฏิบัติดี 

เราจะพยายามเลียนแบบเขา ถึงจะไม่เหมือนเขาก็แล้วแต่ ให้มันใกล้เคียงกัน

มากที่สุด นี่คือศึกษาธรรมะ เขาว่าสุตมยปัญญา ปัญญาศึกษาในธรรม

ปัญญาศึกษาในธรรมมี ๒ รูปแบบ ๑) ศึกษาในภาคปริยัติ ๒) ศึกษาใน

ภาคปฏิบัติ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะเข้าใจว่าศึกษาในภาคปริยัติอย่างเดียว 

คืออ่านต�ารา อ่านต�าราแล้วก็จ�าเอาเท่านั้น นี่คือความรู้เกิดขึ้นจากการศึกษา 

เรียกว่า สุตมยปัญญา ถ้าปัญญาเกิดขึ้นจากการศึกษาจริงๆ คนไหนบ้างที่ปัญญา

เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ ส่วนมากปัญญาไม่เกิด มันเพียงศึกษารู้ตามธรรมะ

เท่านั้น กำรจะศึกษำให้เกิดปัญญำต้องศึกษำจำกคน เพรำะว่ำธรรมะที่เขียน

มำทั้งหมดนั้นมันเขียนออกมำจำกคน เรำอ่ำนธรรมะแล้วก็ต้องมำศึกษำคน

อีกทีหนึ่ง ดูคนอื่นก็ได้ ดูเรำก็ได้ เพราะธรรมะทั้งหมดนั้นมันสื่อออกมาจาก
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กายวาจาของคน ธรรมะในต�ารามันเป็นผล ตัวเหตุธรรมะจริงๆ คือตัวคน 

การค้นหาธรรมะที่คนคือการฝึกปัญญา นี่สุตมยปัญญาในภาคปฏิบัติ 

ส่วนมากเราเข้าใจว่าการศึกษามีอย่างเดียว คือมีภาคปริยัติอย่างเดียว 

ถูกไหม? ถูก แต่เป็นลักษณะคนไม่เคยปฏิบัติ ถ้าเคยปฏิบัติแล้ว เขาเอาสองมุม

สองแง่ไว้ด้วยกัน เอำทั้งปริยัติและปฏิบัติ เขำจะศึกษำตัวเอง ค้นคว้ำว่ำเรำมี

จุดไหนบ้ำงท่ีเรำจะต้องแก้ไขในตัวเอง เมื่อมันไม่ดีจุดไหน เรำก็แก้ไขจุดนั้น 

กำรพูดก็แก้ไขให้มันดี ตลอดเรื่องควำมคิดควำมเห็นก็ต้องแก้ไขทั้งหมด 

กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่าการแก้ไขปัญหา นี่ศึกษาธรรมะ ศึกษาเพื่อจะ

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ใช่ว่ารู้ตามต�าราอย่างเดียว นั่นมันรู้จากภาคปริยัติ 

หลายคนเหมือนกันในเมืองไทย ศึกษากันเพียงแค่นี้ กำรปฏิบัตินี้ถ้ำหำกว่ำ

ขำดสติปัญญำที่ดีแล้ว มันรู้ได้ก็จริงแต่มันไม่กระจ่ำง ไม่ชัดเจน ไม่แจ่มแจ้ง 

ก็อยู่กันแค่นั้น คือเรำท�ำให้ตัวเรำเองสะดุดใจไม่ได้ สังเวชก็ไม่ได้ ก็เลยอยู่

เท่ำเดิม นี่คือศึกษำรู้อยู่แต่ไม่เข้ำใจ ภาษาโบราณเขาว่า “อ่านได้เขียนไม่ออก” 

หรืออีกค�าหนึ่งว่า “เขียนได้อยู่แต่อ่านไม่เป็น” ก็เหมือนกับบางคนมาอยู่ท่ี

อเมริกานี้ เวลาพูดภาษาฝรั่งพูดได้ แต่เขียนเป็นไหม? ไม่เป็นสักตัวหนึ่ง เอ บี 

ซี ดี ก็ไม่เป็น หรือคนไทยเราบางคน เวลาเขียนภาษาอังกฤษเขียนเก่งมาก 

หลวงพ่อเขียนก็เขียนได้ เอ บี ซี ดี แต่พูดไม่เก่ง พูดไม่เป็น นี่ลักษณะว่า

เขียนได้แต่อ่านไม่ออก หรืออ่านออกแต่เขียนไม่ได้ก็มี นี่มันไม่สมบูรณ์แบบ

ค�ำสอนพระพุทธเจ้ำคลุมทั่วโลก

เร่ืองจิตใจเราต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มากที่สุด ตัวส�าคัญอยู่ตรงที่ความเห็น 

ปกติใจเรามีความเห็นไปตามกระแสโลก แต่ทางทวนกระแสโลกเราไม่เคยฝึก 

เราไม่เห็นเลยว่าทางน้ีอยู่ตรงไหน หรือเวลาทวนกระแสโลกทวนอย่างไร 

คนเราอยู่กับโลกอันนี้มันมีอะไรพาไป? บุญกับบาปเท่านั้นพาคนไป ถ้าพูด

เรื่องบุญกับบาปแล้ว คนอื่นชาติอ่ืนแม้เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธ จะเป็นคริสต์ 
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อิสลาม ฮินดูต่างๆ หรืออะไรก็แล้วแต่ บุญกับบาปเขาไม่รู้จัก สิ่งทั้งหมดที่

เขาท�าไปแล้วเป็นผลเหมือนกันไหม? เหมือนกันทั้งหมด ถึงรู้ไม่รู้ไม่ส�าคัญ 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามันคลุมโลกธาตุ คลุมไว้ทั้งหมดเลย คือไม่ว่าชาติใด

ภาษาใด จะนับถือหรือไม่นับถือไม่ส�าคัญ ขอให้ท�าชั่วเถอะ เป็นกรรมทั้งนั้น 

จะเป็นกรรมช่ัวทั้งหมด หรือชาติไหนก็ตาม ถ้าเขาท�าดี ถึงเขาจะไม่รู ้จัก

ศาสนาพุทธก็ตาม เขาท�าดีก็ได้ดีทั้งนั้น ค�าสอนพระพุทธเจ้าคลุมโลกทั้งหมด 

เรียกว่า โลกะวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันน้ี บำปบุญคุณโทษ

ต่ำงๆ มันไม่จ�ำกัดว่ำคนนั้นเป็นศำสนำพุทธเพียงอย่ำงเดียว คนอื่นท�ำก็เป็น

กรรมได้ทั้งนั้น ถึงรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ส�ำคัญ เป็นกรรมได้ทั้งนั้นเลย ท�ำชั่วได้ชั่ว 

ท�ำดีได้ดี น่ีเป็นเรื่องตำยตัวของโลก การที่เขามาเกิดกับโลกอันนี้ก็เป็นกรรม 

แต่เขาเหล่านั้นยังไม่ยอมรับเฉยๆ 

หากคนหนึ่งว่า “ตายน่ีไม่ได้เกิด ตายแล้วก็แล้วกันไป อะไรสักอย่างหนึ่ง

เกิดมา” นี่ค�าพูดของเขา แต่เขาก็ต้องเกิดอยู่ดี นี่เขาไม่รู้ ได้แต่พูดไปเฉยๆ 

คือคนทุกคน สัตว์โลกทุกตัว ในโลกอันนี้ต้องมีการตายการเกิดด้วยกันทั้งนั้น 

เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะให้เขาเข้าใจว่าความจริงของศาสนาพุทธเป็นอย่างไร

นั้นมันไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้มีนิสัยมาทางนี้ เขาก็อยู่ตามประสาของเขา ถึงมี

ปัญญาดีก็ตาม ปัญญาก็ปัญญานั่นแหละ ท�าอะไรไม่ได้เช่นเดียวกัน คนรัสเซีย

ก็ดี คนอเมริกาก็ดี เรียกว่าเก่งๆ ระดับหัวกะทิ เขาสามารถจะท�าดาวเทียม

ข้ึนไปในอวกาศได้ แต่ลองเอาคนเหล่าน้ีมาภาวนาดูสิ จะได้ไหม? มันไม่ได้ 

ไม่ใช่ว่ำคนปัญญำดีจะภำวนำเก่ง น่ีไม่ใช่ ส่ิงส�ำคัญที่สุดคือตัวควำมเห็น 

ปุพเพกตปุญญตำ ควำมเป็นผู้ได้สร้ำงบำรมีมำ ถ้ำบำรมีไม่มี ปัญญำเก่ง

ตัวนั้นก็ท�ำอะไรไม่ได้ นี่เรื่องกรรมทุกคนต้องมีมาอยู่แล้ว

ไปสวรรค์ต้อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

เร่ืองการสร้างบุญกุศล ถ้าพูดจริงๆ แล้วไม่เกี่ยวกับการสวดกุสลาของพระ 

คนเราส่วนใหญ่เข้าใจว่าเวลามีคนตาย ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกา นี่คือ
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ความคิดของคนไทย ถ้าเป็นความคิดของคนกลุ่มอ่ืน ตัวอย่างฝร่ังหรือคนคริสต์

เขาตาย กุสลานี้เขาไม่ได้สวด ศาสนาศริสต์เขาท�าพิธีแล้วไปสวรรค์ได้ไหม? ไปได้ 

คนที่จะไปสวรรค์ก็ดี ไปนรกก็ได้ มันไม่เกี่ยวกับกำรสวดของคนภำยนอก 

มันขึ้นอยู่กับคนๆ นั้นเอง ท�ำเองไปเอง นี่ค�าว่า “กุสลา ธัมมา” ถ้าแปลออก

มาแล้ว คนตายไม่เกี่ยวกันเลย แต่เราเอามาสวดกันอยู่นั่นแหละ เอามาสวด

เพ่ืออะไร? มาสวดเพื่อเตือนสติของคนที่มีชีวิตอยู่เอาไว้ แต่คนเราเข้าใจไป

อีกอย่าง จนถึงปัจจุบันนี้ยังเชื่อกันว่า เวลาคนตายต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวด

มาติกาบังสุกุล ในความรู้สึกของญาติผู้ตายนั้น เมื่อพระสงฆ์มาท�าพิธีให้แล้ว 

เหมือนกับว่าสวดส่งดวงวิญญาณนั้นไปสวรรค์ได้ นี่ความเช่ือของคนไทยเรา 

เชื่อกันง่ายๆ แต่ไม่มีปัญญาที่จะคิดได้ว่าจริงหรือไม่ หากคนท�าบาปท�ากรรม

ไว้เต็มตัวแล้ว ถึงพระไปท�าพิธีสวดให้ เขาจะไปสวรรค์ได้จริงๆ หรือเปล่า นี่เรา

มองจุดเดียวว่าไปสวรรค์ จุดที่ไม่ได้ไปเราไม่ได้มอง การมองอะไรก็แล้วแต่ก็

ต้องมองสองแง่สองมุม การได้ไปเป็นอย่างไร การไม่ได้ไปเป็นอย่างไร

ตัวอย่าง แม่พระโมคคัลลา ชื่อว่านางโมคคัลลี เป็นคนท่ีมีมิจฉาทิฏฐิ 

มีความเห็นผิดนานาประการ พระโมคคัลลาพยายามสอนให้แม่มีความเห็น

ถูกต้องตามหลักธรรมะ พยายามทุกวิถีทาง แต่แม่ไม่ฟัง ไม่เอาเลย คือแม่เป็น

มิจฉาทิฏฐิ มันเป็นฐานของกลุ่มเขานั่นแหละ เกือบทั้งตระกูลไล่ลงมาเลย 

มันเป็นมิจฉาเรื่อยๆ มา ต่อมาเมื่อแม่ตายไป พระโมคคัลลาก็ตามหา “เอ๊ะ! 

แม่จะไปไหนหนอ ดูสิว่าไปเกิดบนสวรรค์หรือเปล่า?” ไปหาดูสวรรค์ทุกชั้น 

ถามเทวดาว่า “เห็นแม่ฉันไหม?” “ไม่มี สวรรค์ชั้นนี้ไม่มี” พอไปดูสวรรค์ทุกชั้น

ก็ไม่มี ขึ้นไปดูพรหมโลกก็ไม่มี ไม่มีแม่พระโมคคัลลาเลย “แม่ฉันไปไหนหนอ 

ไปนรกหรือเปล่า?” พระโมคคัลลาก็ไปขอดูนรกทุกขุม ขุมเล็กขุมใหญ่ก็ไป 

ขุมอเวจีก็ไป ขุมไหนก็ไป ไปดูก็หาแม่ไม่เจอ “เอ๊ะ! แม่เราไปไหน ตายแล้วไป

ที่ไหน? หายไปได้ยังไง?” พยายามไปดูทุกที่ทุกทางก็ไม่มี พระพุทธเจ้าก็เลย

ให้สติว่า “พระโมคคัลลาเอ๊ย! ถ้าจะไปดูแม่ตัวเอง ไปดูหลังบ้านก็แล้วกัน 

ไปดูแม่ตัวเอง เป็นหนอนไปแล้ว เล่นอยู่กับหนอนอื่นๆ เกี่ยวกันอยู่นั่นแหละ” 

ด้วยอ�านาจฤทธิ์ของท่าน พระโมคคัลลาก็สื่อสารกับแม่ได้ แม่ก็รู้ว่าลูกชาย
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มาเยี่ยม พระโมคคัลลาก็ว่า “แม่! ออกมาเถอะนะ ไปอยู่ท�าไมอย่างนี้” แม่ก็

เลยบ่นว่า “ลูกเอ๊ย แม่สบายที่สุดในโลก ที่เหนือไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ทุกวัน

ถึงเวลากินเขาเอามาส่ง หลายๆ คนด้วยเอามาส่ง สนุกกินสนุกอยู่ เล่นกันอยู่

ห้องนี้สนุกสนานมากที่สุด แม่อยู่ที่นี่มีความสุขมากที่สุดลูกเอ๊ย” นี่พูดกับลูก 

ลูกก็ท�าอะไรไม่ได้เหมือนกัน

นี่ขนาดว่าลูกเป็นพระอรหันต์ เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า 

ขนาดนั้นยังช่วยไม่ได้ ไม่ต้องว่าคนธรรมดาจะดึงแม่ขึ้นสวรรค์หรอก นี่เป็น

มุมหนึ่ง คือกรรมมันหนักอยู่ เลยไปไม่ได้ ทีนี้เวลาจากกันไป เม่ือแม่ที่เป็น

หนอนตัวนี้ตายไป ตายแล้วไปไหน? ไปตกลงนรกอเวจีต่อ นรกขุมนี้ตามปกติ

แล้วอายุยืนยาวมากเลย เหมือนกับร้อยปีจะชูหัวพ้นขึ้นมาได้ครั้งหนึ่ง ขึ้นมาๆ 

มาจนถึงปากบ่อนรก แล้วก็จมลงอีกร้อยปีจนถึงก้นนรก ขึ้นจากก้นนรกมาถึง

ปากนรกก็อีกร้อยปี จึงค่อยพ้นหายใจได้ แล้วค่อยจมอีก จมลงๆ ร้อยปีจนถึง

ก้นหม้อนรก วนเวียนอยู่อย่างนี้

ในช่วงแม่ลงมาอยู ่ในนรกขุมแรกๆ พระโมคคัลลาก็เลยไปขอว่า 

“ขอให้ข้าพเจ้าได้โปรดแม่สักครั้งเถอะ ชีวิตเกิดมาแล้ว” จ่ายมบาลก็ไม่ให้ 

พระโมคคัลลาก็เลยเข้าฌานกสิณน�้า คือเพ่งน�้าในนรกทั้งหมดให้เย็นลง ให้น�้า

อุ่นธรรมดาๆ เย็นธรรมดาๆ ทีนี้แทนที่แม่จะลงไปนรก ลูกก็ใช้อ�านาจฌานดึง

แม่ขึ้นมา พระโมคคัลลาก็ใช้ตะแกรงที่ละเอียดที่สุดพยายามช้อนแม่ให้เกิดมา

เป็นคนให้ได้ ตะแกรงถี่ขนาดว่า เอาเมล็ดผักกาดเม็ดหนึ่งมาผ่าเป็นเจ็ดเสี่ยง 

เอาเสี่ยงหนึ่งมาผ่าเจ็ดเส่ียงอีกที แล้วผ่าแบบนี้อยู่เจ็ดครั้ง แม้เอาเสี้ยวที่ถูก

ผ่ามานี้ไปร่อนที่ตะแกรงของพระโมคคัลลาก็ร่อนไม่ลง ทีนี้พออ�านาจฌานดึง

แม่ขึ้นมา ก็เอาตะแกรงอันนี้ไปช้อนแม่ ดึงขึ้นมาปุ๊บ แม่ก็หลุดลงไปปั๊บทันที 

คือตะแกรงละเอียดก็เอาไม่อยู่ ช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลย แต่ในขณะเดียวกัน

กลับสามารถช้อนเอาวิญญาณอื่นขึ้นมาได้มากมาย ให้พวกเขาได้มาเกิดใหม่ 

นี่พระโมคคัลลาพยายามช้อนแม่อยู่สามเดือน แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในนรก ยังไม่ได้

ขึ้นมาเกิด นี่ขนาดลูกเป็นพระอรหันต์ ยังท�าอะไรไม่ได้เลย
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ทุกวันนี้นับประสาอะไรกับคนธรรมดาๆ ว่า “นะโม” ยังไม่จบ เวลาสวด

บอกจะดึงแม่ขึ้นสวรรค์ นี่เหตุผลมันไม่เข้ากับหลักความเป็นจริงเลย แต่คน

เดี๋ยวนี้ก็ยังท�ากันอยู่เพราะเขาคิดว่ามันช่วยได้ ถ้าพระสวด “กุสลา ธัมมา” 

มันจะส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้ แต่เราไม่คิดอีกมุมหนึ่งว่า ถ้าคนท�ากรรมชั่ว

เหมือนกับแม่พระโมคคัลลา มันไปสวรรค์ได้ไหม นี่เขาไม่คิดกัน หรือหากว่า

คนท�าดีแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องให้พระมาสวด “กุสลา ธัมมา” มันไม่เกี่ยวกันเลย 

ดูในสมัยครั้งพระพุทธกาล ดูคนตายในยุคก่อนๆ พระพุทธเจ้าเคยได้สั่งไหมว่า 

“พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระอานนท์ เศรษฐีคนนั้นตาย ไปสวดกุสลา

ให้เขาหน่อย ไปสวดให้เขาไปสวรรค์หน่อย” มีไหม? ไม่มี ไม่มีในสมัยครั้ง

พุทธกาลว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งองค์ไหนไปสวดกุสลาให้คนตาย แต่คนที่ตาย

แล้วไปสวรรค์ได้ไหม? ไปได้ ถ้ากรรมดีมันไปได้ ไม่เกี่ยวกับการสวดกุสลา

ของพระ หรือค�าสวดบทพิจารณาผ้าบังสุกุล “อะนิจจา วะตะ สังขารา” อันน้ีก็

ไม่เก่ียว เป็นเพียงท�าตามพิธีกรรมของไทยเรา เป็นของยุคใหม่ทั่วๆ ไป เราท�า

ขึ้นมาเพ่ือให้ญาติๆ เขาสบายใจ เห็นพระท�าแล้วก็คิดว่าจะส่งไปสวรรค์ได้แล้ว 

อันนั้นไปสวรรค์ตามความคิดความเชื่อเท่านั้นเอง แต่ความจริงไม่ใช่
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อีกมุมหนึ่ง ถ้าคนท�าดีไว้แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องให้พระไปสวดกุสลา มาติกา 

บังสุกุล นี่ไม่เกี่ยวกัน เขาไปสวรรค์ได้เลย นี่การไปสวรรค์ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะ

ในศาสนาพุทธ ในยุคก่อนที่คนจะมีศาสนาอะไร เขาก็ไปสวรรค์ได้ ให้ดูสิ 

ทั้งท่ีเขาไม่เคยฟังสวดกุสลาบังสุกุล เขาก็ได้ไปสวรรค์ การได้ไปจึงไม่เกี่ยว

กับการสวดกุสลา พวกเรามันจ�าเจมากเกินไป บางทีก็ท�าพิธีกรรมมากเกินไป

อีกแหละ บวชลูกบวชหลานไปจูงขึ้นสวรรค์ มีก่ีคนบวชให้หมด ตระกูลนั้นบวช

ให้หมด หน�าซ�้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้าได้สมเด็จจูงยิ่งดี ยิ่งเป็นมงคลมากกว่า

นั้นอีก นี่ความเชื่อของคนเรามันขนาดนั้น ถ้าเราศึกษาทั้งหมด เราจะเข้าใจ

ในส่วนนี้ เราจะเฉยๆ เวลาโยมนิมนต์ไปบังสุกุล ไปไหม? ไป คือไปแล้วไม่ใช่

ว่าไปนั่งหลับหูหลับตา เราไปสังเกตพฤติกรรมที่เขาท�า นี่เวลาเราท�าก็ท�าจริง 

แต่ว่าก็ไปดูเขาด้วย ไปศึกษาพิธีกรรมเขา ไปดูว่าเขาท�าเพื่ออะไร

ถ้าเราพิจารณาจริงๆ แล้ว พิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเป็นประเพณีที่ดี 

ถึงลูกหลานเขาจะเชื่อว่าจิตของผู้ตายไปสวรรค์ก็ตาม ถ้าจิตวิญญาณของพ่อแม่

ได้ขึ้นสวรรค์จริงๆ ลูกหลานเขาก็สบายใจ แต่ถ้าจิตของพ่อแม่ไปลงนรกอเวจี 

อันนั้นก็สบายใจลูกหลานเขาอีก เพราะเขาไม่รู้ความจริง อันนี้ก็ดีแหละ คือ

หลวงพ่อไม่ต่อต้าน ไม่ใช่ว่าไม่ให้ท�า ให้ท�าได้ แต่คล้ายๆ ว่าเป็นการหลอกเด็ก

หลอกลูกหลานได้ก็แล้วกัน ทั้งๆ ที่พ่อแม่อาจจะไปนรก แต่ลูกหลานนึกว่าไป

สวรรค์แล้ว เขาก็สบายใจ นี่เราก็รู้อยู่ว่าเขาไปนรก แต่พูดไม่ได้ ก็ดีอย่างหนึ่ง

คือหลอกใจคนได้ อีกอย่างหน่ึงคือบุญที่เขาท�าอุทิศให้พ่อให้แม่ นี่ก็อุทิศไป 

แต่จริงๆ ของบางส่วนพ่อแม่ไม่ได้รับ ก็อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟัง คือมีบุคคล ๔ 

ประเภท ที่เมื่อตายไปแล้ว จะไม่ได้รับส่วนบุญ 

๑) คนตายแล้วไปสวรรค์ อันนี้ก็ไม่มารับกุศลจากลูกหลาน บังสุกุลไม่ได้

๒) คนที่ตายไปแล้วไปลงนรกอเวจี อันนี้ก็ไม่ได้รับบุญกุศลจากลูกหลาน

๓) คนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน อันนี้ก็ไม่ได้รับ 

๔) คนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกคนอื่น อันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน
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มีเพียงผู้ที่ตายไปเป็นเปรตหนึ่งในสิบสองจ�าพวก ท่ีสามารถรับส่วน

บุญกุศลได้ คือเปรตที่มีกรรมเบาบาง

เรื่องพิธีกรรมต่างๆ เรื่องความเช่ือต่างๆ ของคนในเมืองไทยเรามันมาก

ขนาดนั้น นี่ก็ใช้ได้อยู่ หลวงพ่อไม่ต่อต้านหรอก แต่เรำนักปฏิบัติต้องศึกษำ

ให้เป็นผู้รอบรู้ เวลำไปงำนก็ไปกับเขำนั่นแหละ แต่ลึกๆ ในส่วนตัวเรำให้

รู้ควำมเป็นจริงเอำไว้ คือเรำจะไม่งมงำยเหมือนกับคนอื่นเขำ คือต้องใช้

ปัญญำศึกษำส่วนต่ำงๆ ให้เข้ำใจ ถ้าลูกหลานเรา พ่อแม่เรา หรือเพ่ือนฝูงเรา

มาตายไป เราจะได้ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ เผาก็เผาไปเถอะ ฝังก็ฝังไปเถอะ 

ไม่เป็นไร เอาง่ายๆ แต่คนที่ติดระเบียบมากเกินไปมันจะเอาไม่อยู่ มันวิ่งไปหา

พระอยู่นั่นแหละ ถ้าไม่มีพระมาก็ไม่สบายใจ เหมือนกับว่าพ่อแม่ตกนรกแล้ว 

เพราะไม่มีพระสงฆ์ไปดึงขึ้นสวรรค์ เกิดเป็นปลิโพธกังวลขึ้นมาก็ยุ่งเลย แต่ถ้า

คนศึกษาปฏิบัติภาวนาอยู่ ก็จะเข้าใจว่าเรื่องพระไม่ส�าคัญหรอก เมื่อตายไป

แล้วก็เอาไปฝังได้เลย ถ้าเผาก็เผาไปเลย ให้เข้าใจอย่างนั้น ดังค�าสวดที่ว่า 

“อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิงอะธิเสสสะติ” แปลว่า “คนตายไปแล้ว

ไม่นานหนอ เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนอนทับแผ่นดิน” คือร่างกายน้ีไม่มี

อะไรหรอก ส่วนวิญญาณหากเขาสร้างบุญกุศลไว้แล้ว ไม่เกี่ยวกับพระอะไร 

ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ เราเองก็ไม่เป็นไร ฝังเลยก็ได้ ไม่ต้องห่วงอะไร

น�้ำใจคนปักษ์ใต้

ในปี ๒๕๐๙ นั้นหลวงพ่อได้ไปจ�าพรรษาที่จังหวัดพังงา นี่ก็ประวัติช่วงส�าคัญ

เหมือนกัน หลวงพ่อไม่เคยไปภาคใต้มาก่อน ครั้งนั้นเป็นครั้งแรก เวลานั่งรถ

ออกจากกรุงเทพฯ ก็คุยกับเขารู้เรื่อง คือรู้ภาษากัน ภาษากลางมันต่อกันได้ 

แต่พอไปถึงชุมพรถึงระนองแล้ว มองหน้ามองหลังกัน โอ้! เรานี่เหมือนกับ

เป็นหมานั่งเลียเลย คือฟังไม่รู้เรื่องกัน พอเขาพูดปั๊บก็มองหน้าเขา คืออดทน

ฟังไปอย่างนั้น ไม่รู้เรื่องกัน จนเลยระนองไปแล้วนี่หมดสิทธิ์ ฟังกันไม่รู้เรื่อง 
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พอใกล้ถึงก็บอกโชเฟอร์ว่า “อาตมาจะไปโคกกลอยนะโยม ไปถึงแล้ว

บอกอาตมาหน่อย” เขาก็รับว่า “ครับๆ” พอไปถึงโคกกลอย เขาก็บอกให้

ลงที่นี่ เราก็ลงรถ นี่คนใต้เขาใจดี ชีวิตหลวงพ่อพึ่งคนใต้ได้ นี่เขาไม่รู้จักเรา

มาก่อนในชีวิต ท�าไมเวลารถไปจอดท่ีไหน เขามาเลี้ยงเราทุกแห่ง ก็กาแฟ

นั่นแหละ เอามาห้อยตามท้ายรถเต็มไปหมด นิมนต์ให้ฉันให้ จนฉันไม่หวาด

ไม่ไหว ท้ังๆ ที่ไม่รู้จักกัน หลวงพ่อเขียนไว้ในประวัติเหมือนกัน คือเราไปเที่ยว

กันทุกภาค ไปทุกหนทุกแห่ง ไม่มีภาคไหนจะเหมือนกับภาคใต้ในยุคนั้นเลย 

ไม่รู ้จักกันมาก่อน นี่เขามาถวายเราท�าไม แรกๆ ก็นึกว่าเขามาให้เราซ้ือ 

ก็พูดว่า “อาตมาไม่มีตังค์ โยมเอ๊ย” ก็บอกเขาอยู่ เขาบอก “หนูถวายท่าน” 

จนถึงทุกวันนี้ภาพคนปักษ์ใต้มันติดตา คือบุญคุณมันติดตา นั่งรถจอดที่ไหน 

เขาจะเอากาแฟมาให้ฉันตลอด มีหลายคนต่อหลายคน จนเหลือกินเหลือใช้ก็

แล้วกัน นี่พอไปลงแถวตะกั่วป่า ถึงเวลาฉันเขาก็นิมนต์ไปเข้าร้านอาหารอีก 

ก็บอก “อาตมาไม่มีเงิน โยมเอ๊ย จะมาอดตาย” เขาก็ไปจ่ายให้หมด นี่ท�าไม

คนไม่รู้จักกันมาก่อนถึงมีน�้าใจขนาดนั้น ใจดีขนาดนั้นเลย นี่คนใต้ 

ส่วนคนอีสานไม่เอาไหนเลย ไปไหนต้องเอาเงินไปซ้ือกินเอง คนอีสานเขา

เป็นอย่างนั้น กาแฟแต่ละแก้ว ต้องเอาเงินไปซื้อกินเอง เขาไม่ซื้อถวาย น�้าใจ

แห้งแล้งคนอีสาน สมัยก่อนๆ หลวงพ่อไปปลีกวิเวกภาวนาปฏิบัติตามแต่ละที่ 

คนอีสานเขาจะถวายแต่ข้าวเปล่า ไม่มีอาหารแฝงเข้ามาเลย เขาไม่นึกว่าหลวงพ่อ

หรือครูบาอาจารย์บิณฑบาตได้ข้าวมาแล้วจะฉันกับอะไร ก็แปลกอย่างหนึ่ง 

มันเป็นนิสัยอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าถ้าเป็นพระวัดที่หมู่บ้านเขา เวลาบิณฑบาตไป

แล้วเขาจะเอาอาหารไปส่งที่วัด นั่นส่วนหนึ่ง แต่ส�าหรับพวกเราพระต่างถิ่น

บิณฑบาต เขาจะไม่คิดว่าเราพักที่ไหน หรือมีอาหารกินหรือเปล่า หลวงพ่อเคย

ทรมานตัวเองหลายครั้งที่อีสาน เคยไปบิณฑบาตที่หน่ึงอยู่ห่างจากที่ภาวนาไป

ประมาณสองกิโลเมตรได้ ตอนนั้นก็ไปกับเณรคนหนึ่ง บ้านแรกก็ไม่ได้อะไร 

มีแต่ข้าวเปล่า แต่ท่ีบ้านนี้เขามีอาหารปลาร้าเต็มไห เต็มอยู่ในโอ่งมังกร

คนละเก้าไหสิบไห ปลาร้าทั้งนั้น มีปลาแซ่ที่เขาย่างไว้ตากแดดอยู่ด้วย เขาคิด

ไหมว่าจะใส่บาตรสักมื้อหนึ่งก็ยังดี นี่เขาไม่คิด ปลาแห้งปลาอะไรเขาตากไว้ 
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กล้วยสุกก็เหลืองอร่ามอยู่อย่างนั้น ไม่คิดว่าจะตักบาตรใส่ให้เราเลย ถ้าไม่ได้

เต็มลูก ขอแบ่งสักครึ่งลูกก็ยังดี นี่คนอีสาน สันดานเป็นยังไงไม่รู้ วันแรกกลับมา

ไม่มีอะไรกิน พอดีคนบอกให้เอาข้าวไปจี่ไฟก็แล้วกัน แต่เกลือก็ไม่มี เอาข้าว

ไปย่างไฟให้ดีก็ได้ข้าวจ่ี แต่มากินก็เป็นไข้อีก ไข้ขึ้นทีนี้ ยาก็ไม่มีอีก ยุ่งเลย 

เป็นไข้หนักเพราะกินข้าวจี่ แต่ไม่เป็นไร ก็อยู่อย่างนั้นแหละ วันที่สามไปอีก 

ก็อดไม่ได้เลยไปถามโยมว่า “ไหอะไรนะ! ไหอะไรโยม?” รู้อยู่แล้วว่าเป็น

ไหปลาร้า เขาว่าภาษาอีสาน “ไหปลาแดก” ก็ถามเขา “เอาไว้ท�าไม?” เขาก็ว่า 

“เอาไว้ขาย” เราก็คิดเฉยๆ “ท�าบุญเป็นไหมปลาแดก?” แต่ไม่ได้พูดอะไร 

นี่เขาไม่รู้ตัว จากนั้นก็บิณฑบาตไปเรื่อยๆ ไปบ้านต่อไป เขาเอาปลาตากโยง

เป็นแถว ก็เลยถามไปอยู่ ถามคนในลักษณะเดียวกัน ก็ตอบเหมือนๆ กันหมด 

“โยม! อะไรกันนะ?” “ปลาตากแห้ง” “เอาไปท�าไม?” “เอาไปขาย” ตกลงก็

ไม่ได้อะไร ฉันข้าวเปล่าอีก สันดานคนอีสานนี่ไม่ไหวเลย

ตอนท่ีไปปักษ์ใต้มันแตกต่างกันเหลือเกิน เดินทางไปแล้วก็เห็นใจเขา 

เงินเขาไม่เอาหรอก เขาเลี้ยงอาหารและจ่ายให้ทุกที

จนไปถึงโคกกลอย พอลงรถไปก็เห็นโยมคนหนึ่ง ถามทางเขาว่าจะไป

วัดราษฎร์โยธี วัดอยู่ที่ไหน แต่ไปถามคนที่ไม่รู้ภาษากลาง โยมคนแก่ๆ พูดกัน

ไม่ค่อยเข้าใจ คือเราพูดไปเขาฟังรู้เรื่องทุกอย่าง แต่เวลาเขาพูดขึ้นมาเราฟัง

ไม่รู้เร่ืองเลย พยายามบอกเขาว่า “โยม พูดภาษาไทยภาษากลางได้ไหม?” 

เขาก็ว่า “ไม่ได้ๆ” อยู่นั่นแหละ ก็เถียงกันไปเถียงกันมา จนมีคนหนึ่งมาเจอเข้า 

ก็ไปถามเขา เขาเลยพาไป เขาใจดีไปส่งที่วัดด้วยอีก นี่คนปักษ์ใต้ พรรษานั้น

ก็เลยไปอยู่ที่นั่น

ไปโปรดโยมพ่อในนรก

พอดีพ่อมาป่วยท่ีอ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สุดท้ายแกตายเพราะว่า

เป็นไข้มาลาเรีย คือไข้ขึ้นสมองตาย แกตายคนเดียว ไม่มีเพื่อนลูกหลานอยู่

สักเท่าไหร่ ก็มีน้องชายคนหนึ่งเป็นเพื่อนอยู่น่ันแหละ แกก็ไปท�าสวนท�านา 
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เพื่อที่จะไปขาย ผู้เฒ่าแกชอบอย่างนั้น ไปจองซื้อนาซื้อสวนแล้วก็ท�า ท�าแล้วก็

ขายกลับมาบ้านเท่าน้ันเอง แกชอบอย่างน้ัน คือไม่อยู่จริง ไปอ�าเภอวานรนิวาส

ก็เหมือนกัน ไปท�าเพื่อขาย แต่ไม่ได้ท�าเพราะว่าเป็นไข้มาลาเรียตายเสียก่อน 

ทีนี้เขาก็เลยส่งข่าวมาว่าพ่อตายแล้ว นี่แล้วกัน ออกพรรษาก็เลยกลับไปบ้าน 

ไปท�าบุญหาพ่อ

พอออกพรรษากลับมาบ้าน ญาติเขาก็บอกว่าพ่อตายคนเดียว ลูกหลาน

พี่น้องทุกคนไม่รู้เลยว่าตาย เป็นลักษณะว่าชาวบ้านเขามาเจอเข้า มาดูว่าพ่อ

เป็นไข้อยู่เป็นยังไงบ้าง พอเขามาเยี่ยมก็ตายเสียแล้ว ไม่มีลูกสักคน ตายคนเดียว 

น่าอนาถใจเหมือนกัน เขาท�าอะไรไม่ได้ เขาก็เอาไปเผา ตอนเผาจึงค่อยมี

ลูกหลานไปเจอทีหลัง คือมาซื้อยา เดินทางจากดงพะลาดมาหาอ�าเภอสว่างฯ 

มันไกลขนาดไหนเล่า เขาเดินสองคืนมาซ้ือยา ไปถึงพ่อตายเสียก่อน ไปถึงเขา

ก็เผาแล้ว ในช่วงนั้นไม่มีพระสวดกุสลาบังสุกุลแต่อย่างใด

พอมาถึงก็มาท�าบุญ หลวงพ่อก็พยายามวางแผนว่าท�ายังไงให้ดีที่สุด 

สั่งญาติๆ ทุกคนว่า “งานนี้งานพิเศษนะ ไม่ให้ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ไม่ให้สัตว์ตาย

เพราะงานนี้เลย เตรียมเงินไปซื้อเอาอาหารแห้งอาหารสดที่เขาตายไปแล้วมา

ท�าอาหาร เนื้อหมูก็ดี เนื้อวัวก็ดี ปลาแห้งก็ดี ท�าอาหารได้ทุกอย่าง แต่ไม่ให้

ฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียว ทุกคนให้รักษาศีล ๕ และไม่ให้มีมหรสพ ตัดทิ้งไป” 

จากนั้นก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ไปท�าบังสุกุล ไปเทศน์ พอเทศน์เสร็จ 

ก็ถวายเครื่องไทยทานให้ มีเท่านั้นเอง ท�าทุกอย่างเพื่อพ่อ การท�าบุญอย่างนี้

มีมาก่อนไหม? ไม่มีในโลก มีแต่หลวงพ่อท�าคนเดียว และให้ทุกคนถือศีล ๕ 

ถือไตรสรณคมน์พร้อมทุกอย่าง

เสร็จแล้วก็ไปวัดบ้านไชยวาน ทีนี้ก็มาพิจารณาดูว่าเราท�าบุญขนาดนี้

พ่อเราได้รับไหม หรือถ้าได้รับจะได้รับอย่างไร หากไม่ได้รับ ท�าไมไม่ได้รับ เราก็

เดินจงกรมพิจารณา อยากรู้ว่าท�าบุญให้พ่อได้รับหรือเปล่า เดินจงกรมแล้วก็

ขึ้นมานั่งสมาธิ เมื่อจิตสงบเข้าถึงที่ เหมือนกับความสว่างมันพุ่งออกรอบด้าน 

ก็มองเห็นเส้นทาง เหมือนกับมีทางเส้นหนึ่งเตียนโล่ง เราก็เดินตามทางน้ันไป 

สักระยะหนึ่งก็ไปถึงประตูใหญ่ เป็นประตูเหล็ก มีจ่ายมบาลเขารักษาประตูอยู่
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แน่นหนาหลายคน ยืนถือหอกกันอยู่หน้าเข้ม เราเลยเดินไปหาเขา ไปถามว่า

พ่อเราอยู่ที่นี่ไหม อยากถามพ่อเราว่าบุญกุศลทั้งหมดที่เราอุทิศให้ท่านได้รับ

หรือไม่ จ่ายมบาลเขาก็ดี พูดดีเหมือนกัน “ท่านอาจารย์มีธุระอะไรครับ?” 

หลวงพ่อบอกเขาว่า “อาตมามีธุระอยากจะหาพ่อ พ่ออาตมาเขาตายอย่างนี้ๆ 

พ่ออาตมาอยู่ที่นี่ไหม?” เขาก็ว่า “นิมนต์ท่านอาจารย์ข้างในครับ” 

จากนั้นประตูบานใหญ่ก็เลื่อนเปิดออก เห็นมีหัวหน้าคุมคนหนึ่งนั่งอยู่

ข้างใน ตัวใหญ่ หัวเถิกๆ แดงๆ นั่นแหละ เขานั่งอยู่ตรงเก้าอ้ีใหญ่ เวลาเราเข้าไป 

เขาก็จัดแจงอาสนะใหญ่ตัวหนึ่งมารับรองอย่างดี แล้วก็นั่งคุยกัน เขาก็ถาม 

“ท่านอาจารย์ มีธุระอะไรบ้างครับ?” เราก็บอกเขา “อาตมามีธุระ มาถาม

ข่าวว่าพ่ออาตมาตายอย่างนี้ๆ อาตมาท�าบุญไปแล้ว อยากทราบว่าพ่ออาตมา

อยู่ที่นี่ไหม? หรือไปยังไงแล้ว?” เขาก็ถามต่อ “พ่อท่านอาจารย์ชื่ออะไร?” 

หลวงพ่อก็ว่า “ชื่อนายอุทธา นามสกุลนนฤๅชา” เขาก็ถาม “อยู่บ้านไหน?” 

พอบอกเขาก็เขียนอยู่บ้านไหน ต�าบลไหน อ�าเภอ จังหวัด ข้อมูลต่างๆ เขียนไว้

หมดเลย เหมือนกับใบส�ามะโนครัวก็แล้วกัน แบบเดียวกันเปี๊ยบเลย

เขาถามปีที่ตายด้วย เราก็ว่าปี ๒๕๐๙ ที่ผ่านมา เขาก็มองหาหนังสือ

ปี ๒๕๐๙ มันมีหนังสือหลายพันหลายหมื่นเล่มเหลือเกิน หนังสือนี้ไม่ใช่

หนังสือธรรมดานะ เป็นหนังสือโบราณ มันเป็นหนังสือความยาวประมาณสัก

หนึ่งเมตร เหมือนกับใบลานใบใหญ่ ความหนาเป็นศอกๆ ตั้งหนังสือมีมาก

เหลือเกิน แต่ละปีอยู่ในนั้นหมด คนตายปีไหนก็อยู่ในนั้น ทีนี้ก็ยกลงมาวาง 

เขาก็เอานิ้วกรีดหาดู นี่เขาไม่ได้เปิดเหมือนเรา ของเราเปิดทีละใบดู เขาเอา

นิ้วมือตีปืดเลย เขาบอกว่า “นายอุทธา นนฤๅชา ยังอยู่ที่นี่ครับ ยังไม่ไปสวรรค์ 

ยังไม่ไปนรก ยังสืบสวนอยู่” หลวงพ่อก็ว่า “ดีๆ อาตมาจะไปเยี่ยมพ่อหน่อย 

พาไปหน่อยได้ไหม?” เขาเลยบอกว่า “ไม่ต้องครับ ไม่ต้องๆ ผมจะให้พนักงาน

ตามมาให้เอง” ก็สั่งพนักงานที่รับใช้อยู่ตรงนั่นแหละ “ไปตามคนๆ นี้มาหา

อาจารย์”

เวลาโยมพ่อมา จ�าได้ว่าสวมผ้าที่แกนุ่งตอนตาย ผืนนั้นแหละ ผืนเดิมที่แก

นุ่งท�างานตอนตาย นี่คนเราถ้าตายชุดไหนก็ชุดนั้น ดังนั้นเวลาคนจีนตาย เขาจะ
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เปลี่ยนชุดให้เลย ให้แต่งชุดสวยๆ ส่วนคนไทยเราไม่ถือเรื่องนี้ คนตายชุดไหน

ก็ชุดนั้น ถ้าตายชุดโรงพยาบาลก็ชุดนั้นแหละ ตอนที่โยมพ่อมา หน้าท่านนั้น

สกปรกมอมๆ เป็นลักษณะเศร้าๆ ด�าๆ ใบหน้าเหมือนกับคนปกติทั่วไป แกเข้า

มาหาหลวงพ่อ แกเอียงซ้ายนิดหน่อย เราก็รู้ว่าแกอาย เราก็เฉยๆ แกมากราบ 

เราก็เลยถามพ่อว่า “จ�าอาตมาได้ไหม?” ท่านว่า “จ�าได้” เราก็ถาม “จ�าได้ไหม

ชื่ออะไร?” ท่านก็ว่า “เออ ชื่อทูล จ�าได้” ก็เลยคุยกับแกว่า “เป็นยังไงมาอยู่

ที่นี่ สองสามวันที่ผ่านมา ลูกหลานทางบ้านได้ท�าบุญอุทิศมาให้ บุญทั้งหมด

ได้รับไหม?” แกก็ว่า “ไม่ได้รับ ไม่ได้รับส่วนหน่ึง อีกส่วนหนึ่งเขาให้ไปเอาอยู่ 

ไปรับอยู่” คือส่วนของลูกหลานส่งไปทั้งหมดเขาได้รับเต็มที่ อีกส่วนหนึ่งเขาก็

ให้ไปเอาอยู่ แต่ไม่มีของอะไร มีแต่ชื่อเฉยๆ นี่มันเป็นเพราะผู้ส่งไตรสรณคมน์

ไม่สมบูรณ์ นั่นคือตอนถวายบังสุกุลพระ เราแบ่งออกเป็นสองกอง กองหนึ่ง

เราถวายพระที่มีศีลมีธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์ อีกกองหนึ่งก็เอาไปถวายพระที่

ไม่สมบูรณ์ ไม่รักษาศีลเท่าที่ควร ส่วนนี้เขาไม่ได้รับอะไรเลย เปล่าประโยชน์ 

เสียของไปฟรีๆ

จากนั้นก็คุยต่อว่า “มาอยู่ที่นี่เขาโบยเขาตีไหม?” แกก็ว่า “ไม่ตี” เราก็

ถามอีก “ทีแรกเขาตีหรือเปล่า?” แกว่า “ตี ก็ตีบ้าง” เราถาม “เจ็บมากไหม?” 

แกก็ว่า “ไม่มาก ตีเป็นพิธีธรรมดาๆ แบบเป็นนักโทษ แต่ไม่รุนแรง” เลยถาม

แกว่า “อยู่ยังไง? กินยังไงทุกวันน่ะ? พ่อไหว้พระภาวนาไหม?” แกตอบว่า 

“ไหว้ ไหว้พระทุกวัน” หลวงพ่อถามอีก “ได้ภาวนาไหม?” แกก็ว่า “น่ังทุกวัน

ไม่ได้ขาด” เลยถามว่า “กรรมต่างๆ ที่ท�ามาท่ีเขาสืบสวนอยู่เสร็จสิ้นง่ายไหม?” 

แกบอกว่า “ยังสืบสวนไม่เสร็จคดีหนึ่ง คือสมัยก่อนมีเรื่องฆ่าวัว คดีเล็กน้อยอื่นๆ 

หมดแล้ว” ก็ถามแกว่า “ท�าไมเป็นอย่างนั้น?” คือพ่อของหลวงพ่อเองเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ แต่ว่าลูกบ้านไปลักวัวของอีกบ้านหน่ึง

มาช่วงหน้าฝน ไปลักมาแล้วก็มาหาพ่อนั่นแหละ มาก็มาฆ่าวัว พอฆ่าเสร็จก็

ฝังวัวไว้กลางนา เอาข้าวในนาไปกลบไว้ในคืนนั้นเลย อันนั้นคือร่วมใจไปเพื่อ

ปกปิดคดีเขา อันนี้คดีวัวตัวเดียว
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หลวงพ่อเลยถามต่อไปว่า “เขาขึ้นศาลกี่ครั้งแล้ว?” แกว่า “สามครั้ง 

ยังไม่เสร็จ” ถามแกว่า “ใกล้เสร็จหรือยัง?” แกก็ว่า “ใกล้แล้ว” หลวงพ่อก็เลย

มองหาจ่ายมบาลใหญ่ที่นั่งฟังอยู่นั่น ถามเขาว่า “เออ เป็นยังไงล่ะ? พ่ออาตมา

เป็นอย่างนี้นะ คดีก็เท่าน้ีนะ อาตมาขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่ออาตมาหลุด

จากคดีนี้ได้ไหม? ไหนๆ อาตมาก็ได้มาแล้ว” เขาก็บอกว่า “คดีพ่อของท่าน

หมดวันนี้พอดี อนุญาตให้พ้นคดีได้” นี่ก็เลยดีไป เลยถามพ่อว่า “พ่ออยาก

จะบวชไหม? จะนุ่งขาวไหม?” เหมือนกับเราเอาผ้าขาวไปด้วย ก็เลยเอา

ให้พ่อ พ่อก็จับผ้านุ่งเลย พอนุ่งผ้าขาวปั๊บ รูปร่างกลางตัวแกเปลี่ยนแปลงไป 

มีผิวพรรณผ่องใสขึ้นมา วรรณะแพรวพราว แกก็มากราบ แล้วสั่งลาเกี่ยวกับ

ทางบ้าน สั่งหลายอย่างว่าต้องท�ายังไงบ้าง เสร็จแล้วก็เลยลา

จากนั้นเหมือนกับแกลอยขึ้นข้างบน เราก็มองดูอยู่ตลอดจนสุดสายตา 

ลักษณะผ้าขาวอย่างนี้คือไปเป็นพรหม คือส�านึกได้ตอนหนึ่งว่า สมัยโยมพ่อ

เป็นฆราวาส หลวงพ่อไปสอนให้แกท�าสมาธิ แกท�าสมาธิเก่งมาก แต่มาเสื่อม

ตอนท�านาขายน่ีแหละ เลยไม่ค่อยได้ท�าบ่อย ในช่วงเป็นวิญญาณ พอนึกได้ปั๊บ 

ทั้งสมาธิท้ังฌานก็กลับมาตามเดิม อยู่ในลักษณะรูปฌานนั่นเอง ตอนนี้แกเป็น

รูปพรหมอยู่ นี่พ่อก็ไปแล้ว

กำรตัดสินคดีในนรก

ในช่วงที่หลวงพ่อคุยกับหัวหน้าจ่ายมบาลอยู่นี้ ตรงประตูนั้นมีคนหลั่งไหลกัน

เข้ามาๆ เป็นพวกผิดศีล ๕ นี่มากที่สุด ฆ่ากัน ตีกัน สารพัดสารเพ ทั้งพวกผิด

ข้อกาเม เป็นคู่กับผัวเมียใครก็แล้วแต่ เอาผูกคอติดกันมาเลย ตีกันมา ร้องห่ม

ร้องไห้ดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนกัน เราก็ดูคนตีกันไป เลือดไหลเต็มเนื้อเต็มตัว 

ก็ดูกันอยู่ พอหลวงพ่อมองออกไปอีก ก็เห็นอยู่สิ่งหนึ่ง เลยถามจ่ายมบาลว่า 

“นั่นคืออะไร?” เขาก็ว่า “ศาลาพันห้อง” ถามเขาว่า “ศาลาพันห้องส�าหรับ

เพื่ออะไร?” เขาตอบว่า “ส�าหรับเพื่อพิจารณาสืบสวนคดี คนที่ตายไปแล้ว 
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ถ้าบุญพร้อมแล้วนะ ในศาลคดีนี้เขาไม่ต้องมาหรอก เขาจะไปสวรรค์ได้เลย 

แต่คนที่บุญเขาไม่พร้อม เอามาสืบสวนไว้ก่อน ถ้าบาปยังมีอยู่” เขาว่าอย่างนั้น 

หลวงพ่อดูไปนี่ โอ๊ย! ศาลเขากว้างขวาง มันสุดสายตาเหมือนกัน ศาลาใหญ่

พันห้อง เป็นห้องสืบสวนทั้งพันห้อง ไม่ใช่น้อยๆ

คราวนี้คนที่ต้องเอาไปสืบสวนนั้น แต่ละคนถูกจองจ�าไว้กับโซ่กับตรวน

ดึงไป พวกสัตว์ต่างๆ ที่มันเจ็บแค้นใจ พวกวัวก็ดี ควายก็ดี ไก่ก็ดี มันไล่จิก

ไล่ชนกันอยู่นั่น คือโกรธแค้นกัน มันมาเป็นหมู่กันทั้งนั้นเลย หมู่เป็ดหมู่ไก่ไล่ตี

อยู่นั่น เขาก็พยายามป้องกันตัวเอง ป้องกันแน่นหนามาก แต่ก็ตายเหมือนกัน 

ล้มเหมือนกัน มันไม่ไหว พวกสัตว์ใหญ่ๆ เขาไล่จิกไล่ชนอยู่นั่นแหละ จ่ายมบาล

ก็ยุ่งเหมือนกัน อุตลุดไปหมด เราก็ดูกันอยู่

จากเหตุการณ์นี้ เราก็พิจารณาดูว่าการสืบสวนคดีเป็นยังไง คดีทั้งหมด

มันไม่เลือกชั้นวรรณะว่ำชำติไหนภพไหน มันจะไปรวมกันที่แห่งเดียวกัน

ทั้งหมด ในโลกมนุษย์ที่เราอยู่นี้มันแยกกัน ชาติไทยบ้าง อเมริกาบ้าง คดีศาล

คนละศาล แต่ท่ีน่ีมีศำลเดียวคือศำลกรรม กรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขำดในคดีต่ำงๆ 
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ไม่แยกว่าเป็นศาลอเมริกา ศาลไทย ศาลลาว มีศาลกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเอง 

การที่เขาจะตัดสินคดี เขาจะไม่ท�าเหมือนกับมนุษย์โลกเรา ที่นี่มันเหมือนกับ

มีจอคอมพิวเตอร์พิเศษ พอไปยืนปั๊บ คนนี้ท�ากรรมอะไรมา ท�าบุญมาอย่างไร 

ท�าบาปมาอย่างไร มันจะออกมาให้ดูบนจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมด บางทีคนท�าบุญ

ไว้มันลืมไป ความดีนั้นมันยังออกมาให้เห็นอีก หรือบางทีท�าบาปไปแล้วมัน

ลืมไป มันก็ออกมาให้ดูหมด คือการตัดสินเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เขาเอากรรมชั่ว

กับกรรมดีมาบวกลบคูณหารกัน ถ้าหากกรรมไหนมันพอกัน ก็อโหสิกรรม

กันไป แต่กรรมใหญ่ๆ มันละกันไม่ได้ บำงทีคนท�ำบุญเดี๋ยวนี้ แต่อ�ำนำจบุญ

ก�ำลังบุญมันไม่พอกับบำป เราต้องคิดกันเอาไว้ก่อน ไม่ใช่ว่ำเป็นกำรล้ำงบำป

เหมือนกับน�้ำล้ำงมือ คือก�ำลังฝ่ำยไหนจะมำกกว่ำกันเท่ำนั้นเอง ไม่ได้ล้ำง 

หำกก�ำลังบุญมำกกว่ำก็ให้ผลไป ก�ำลังบำปก็ให้ผลที่หลัง ชาติหน้าเกิดใหม่

จึงค่อยว่ากัน ตอนนี้ไปตามบุญก่อน

ลักษณะการตัดสินคดีของจ่ายมบาลนี้หลวงพ่อช�านาญ เห็นว่าเขาท�า

อย่างไรทั้งหมดเลย เหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้น เห็นหมดว่า

คนบาปหนักๆ ไปยังไง ตรงประตูเข้าออกนี้ คนบาปหนักๆ มันไหลออกสายหนึ่ง 

คนบาปขนาดกลางๆ มันอีกสายหนึ่ง ประตูออกไม่เหมือนกัน นี่เขาใช้เวลา

ตัดสินไม่มาก ประมาณไม่เกินสิบห้านาทีนี่ตัดสินเรียบร้อยแล้ว ตัดสินง่ายๆ 

นิดเดียว เรื่องตัดสินนี้ไม่มีคนถาม มันจะรู้ออกมาจากจอหมดเลย เหมือนกับ

ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ มันท�างานทั้งหมด เราไม่ต้องท�าอะไร นี่คือกรรม

มันแต่งนั่นเอง

วิธีการตัดสินของจ่ายมบาล หลวงพ่อเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ชัดมากเลย 

จึงพูดได้เต็มตัว ไม่อายใครทั้งสิ้น คือเป็นไปตามกรรมทั้งหมด ไม่ว่ากรรมดี

หรือกรรมไม่ดีก็ตาม การสวดของพระนี้ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ขณะท่ี

ไปดูอยู่นี้มีเรื่องพระมีไหม? มี แต่ไม่อยากพูดเร่ืองน้ีข้ึนมาให้มันเสียศรัทธา 

เสียความรู้สึก พระมีคดีก็ยังมีอยู่ ที่ผิดที่ไม่เป็นธรรมมันมีเหมือนกัน
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ควำมเป็นผู้รู้แจ้งโลก

ที่หลวงพ่อได้ไปโปรดโยมพ่อในนรก หลวงพ่อมีนิสัยทางนี้ ถ้าหากคนไหนว่า

ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ ก็ว่ากันเท่านั้น มันเถียงกันไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเท่านั้นเอง 

นี่คือในภาคปฏิบัติ เราศึกษา เรารู้ว่านรกแต่ละส่วนเป็นยังไงๆ หลวงพ่อมี

นิสัยในการไปดูภูมิภูตผีต่างๆ หลวงพ่อช�านาญ เหมือนกับว่าในยุคนี้หลวงพ่อ

เป็นองค์หนึ่งที่พูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุด ถ้าจะเขียนหนังสือขึ้นมาก็เขียนได้ แต่ไม่รู้

คนจะเชื่อหลวงพ่อไหม คือไม่อยากจะเขียนมาก เรื่องเทพภูมิต่างๆ ที่ว่ามานี้ 

หลวงพ่อเข้าใจ เห็นหมด เพราะเรื่องสมาธินี้หลวงพ่อเก่ง ช�านาญพวกอภิญญา 

ในสมัยครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ หลวงพ่อคงมีอะไรสักอย่าง 

คือรับพยากรณ์มา แต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อหลวงพ่อหรอก ไม่เชื่อก็แล้วแต่ 

ก็ไม่ว่ากัน คือสิ่งทั้งหมดนี้เป็นของเล่น ไม่ใช่ของจริงจังอะไร ของเล่นธรรมดาๆ 

สิ่งที่ว่ามานี้ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน เป็นเพียงของเล่นเท่านั้นเอง การปฏิบัติเรา

ไม่หวังเอาสิ่งนี้ เราเอาเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นจุดที่ส�าคัญที่สุด

นี่จากประสบการณ์ส่วนตัว กำรท�ำบุญอะไรก็แล้วแต่ อย่ำไปเข้ำใจว่ำ

ให้พระมำสวดบังสุกุลกุสลำ จริงๆ เรำท�ำคนเดียวท้ังหมดเลย ท�ำมำกท�ำน้อย

นี่ไม่ส�ำคัญ เอำเต็มที่ก็แล้วกัน อย่าหวังว่าให้พระสวดให้ คือเด๋ียวนี้คนเรา

ติดพิธีมากเกินไป ให้พระสวดกุสลาโน่น กุสลานี่ วุ่นไปหมด แต่ก็ดี หลวงพ่อ

ไม่ใช่ว่าปฏิเสธ มันมีส่วนดี คือท�าให้ญาติๆ ของผู้ตายมีความสบายใจขึ้น 

สมัยครั้งพุทธกาลเขาไม่มีหรอก มันไม่มีการสวดอย่างนี้เลย จะเป็นเศรษฐีตาย

หรือใครก็แล้วแต่ ไปป่าช้าหมด ไม่มีการสวด เดี๋ยวนี้มันมีก็มีไป ไม่ได้ว่ากัน 

ก็เป็นเพียงพิธี นี่นักปฏิบัติต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติหรือความเห็นให้มันตรง

กับหลักเหตุผล ให้มันชัดเจน แต่บางสิ่งบางอย่างมันขัดกับทางโลกเขาไม่ได้ 

ก็ต้องท�าไปก่อน อย่างหลวงพ่อไปพิธีกุสลาไหม? ไป ไปเหมือนกัน ประเพณี

ทางโลกเขาท�าทุกวัน เราฝืนไม่ได้ก็ต้องไป แต่เราไม่ได้ไปด้วยความโง่ ไปด้วย

ความรู้ความฉลาด คือไม่หลงกับของสิ่งนี้ คือศึกษาไว้หมดแล้ว ไม่เหมือนกับ

พระบางองค์หรือคนบางคนท�าแบบหลงงมงายเหลือเกิน
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คนไม่ศึกษาความเป็นจริงของโลก ค�าว่าโลกะวิทู ค�าเดียวนี้ส่วนมากเป็น

ค�าสอนพระพุทธเจ้า แต่สาวกอย่าไปเทียบ คือพูดไม่ได้ โลกะวิทู ก็หมายถึงว่า

เป็นหน้าที่พระพุทธเจ้าประกาศว่าเป็นผู้รู ้แจ้งโลก แต่ว่าสาวกพูดได้ไหม? 

พูดไม่ได้ แต่เป็นเหมือนกันกับของพระพุทธเจ้านั่นแหละ คือรู้เหมือนกัน 

แต่ยังไม่พิสดารเหมือนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง คือมันเห็นไปทั้งหมดว่า

ความเป็นจริงของโลกเป็นอย่างไร นี่เป็นญาณส่วนตัว 

ควำมตำยไม่น่ำกลัว

โยม: หลวงพ่อครับ มีคนเขามาพูดให้ฟังนะครับ เขาบอกว่า ก่อนเราจะตาย 

คิดอะไรก็ไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ? เขาบอกว่าพยายามจะคิดถึงหลวงพ่อทูล 

เผื่อเวลาเขาตาย เขาจะได้อยู่กับหลวงพ่อทูล 

หลวงพ่อ: อยู่ไม่ได้ หลวงพ่อไม่มีท่ีเกาะแล้ว หลวงพ่อไม่มีที่ให้อยู่ ที่หลวงพ่อ

อยู่เองก็ไม่มีเช่นเดียวกัน ตัวเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันในโลกอันนี้ จะอยู่ได้ยังไง 

หลวงพ่อไม่อยู่ในโลกอันนี้

โยม: เขาจะขี้โกง หลวงพ่อ เอาแบบง่ายๆ คือเขารู้ว่าหลวงพ่อจะไปดีแล้ว 

เขาก็บอกว่าเขาขอเกาะไปด้วย 

หลวงพ่อ: ก็ได้ ถ้านึกถึง “พุทธัง ธัมมัง สังฆัง” ขึ้นมาแล้วก็ไปได้เลย ในช่วงนั้น

เกาะให้ติดก็แล้วกัน ช่วงจะตายนั่นแหละ 

โยม: แต่ส่วนใหญ่เกาะไม่ติด

หลวงพ่อ: เกาะไม่ติด (หลวงพ่อหัวเราะ) เหมือนกับขึ้นข้างฝานั่นแหละ ขึ้นไป

เกาะไม่ติด ไหลลื่นลงมาหมด

โยม: อย่างคนจะตายให้ “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ไม่ทราบว่าจะเกาะติดหรือ

เปล่าคะ สามีก่อนจะตาย ก็จับมือเอาไว้ บอกว่าให้เกาะอันนี้ไปนะ “พุทโธ 

ธัมโม สังโฆ” พูดที่หูเขา เอาไปกับเธอด้วยนะ 
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หลวงพ่อ: คือคนจะตายไปเกาะส่วนไหนก็ไปอยู่ส่วนนั้น คือภพนั่นเอง แต่ถ้า

ผู้ปฏิบัติทางธรรมะเขารู้จักดีว่า พอจะตายจริงๆ ก่อนที่จิตจะออกจำกร่ำงนี้ 

มันจะลงอีกภพหนึ่งของมัน เรียกว่ำ ลงภวังค์ ก่อนจิตจะออกจากร่างนี้มันจะ

ไม่ออกธรรมดานะ ลงภวังค์ก่อน ลงภวังค์ปั๊บ มันจะไปฟุบออกทีหลัง ในช่วง

ลงภวังค์นี้จะไม่รู้สึกเลย ไม่รู้สึกอะไร เงียบไปเลย ถึงคนอยู่เบื้องหลังจะพูดให้

ฟังว่า “พุทโธๆ” ก็ไม่รู้เรื่องเลย ก่อนลงภวังค์นี้ได้ จากนั้นไม่รู้เร่ือง มันจะเป็น

กรรมนิมิตอันหนึ่งมำปรำกฏ ถ้ำหำกคนน้ันมีควำมกังวลในช่วงนี้ คิดถึงโน่น

ถึงนี่ กรรมไม่ดีเกิดขึ้นปั๊บ กรรมชั่วมันจะแทรกเข้ำมำ เป็นลักษณะน่ากลัว 

กรรมน่ากลัว คนจะมาฆ่ามาตีเรา นี่ลักษณะจะโวยวายขึ้นมา แสดงตัวให้ดู

ก็มีบางคน นี่กรรมชั่วปรากฏ หำกบำงคนยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะจิตลงภวังค์

ออกไป เหมือนกับมีนำงฟ้ำนำงสนมมำรับเต็มตัวอยู่แล้ว มันไปดี

โยม: คิดว่าเขาจะหาย หน้าตาเขาเต่งตึง เขาลืมตามองเพดาน 

หลวงพ่อ: เรื่องการตายนี้ ถ้ามาคิดพิจารณาดีๆ แล้วไม่น่ากลัว แต่ดูเดี๋ยวนี้

เหมือนกับน่ากลัว กลัวเรื่องอะไร? กลัวว่า เอ๊ะ! เราตายไป เพื่อนฝูงจะอยู่

ยังไงหนอ คือกลัวจะไม่เห็นหน้าเพื่อนฝูงนั่นเอง ค�าว่ากลัว กลัวว่าเราซื้อบ้าน

มาหลายหลัง สองหลัง สามหลังไว้นี้ บ้านเราอยู่ไหนหนอ เป็นลักษณะนี้ 

หรือว่ามีเงินอะไรมากมายก่ายกอง ใครจะอยู่บ้านให้เรา ดูแลเงินให้เราหนอ 

คือกลัวจะหนีจากสิ่งที่เรารัก ค�าว่ากลัว คือกลัวตรงนี้ คือกลัวจะไม่เห็นหน้า

เห็นตาเพื่อนฝูง ว่าจะไปกินกาแฟร้านไหน มีกาแฟกินหรือเปล่า มีก๋วยเตี๋ยว

กินไหม มีนมกินไหม มีแฮมเบอร์เกอร์กินหรือเปล่าที่นั่น มันกลัวว่าจะไม่ได้

กินของสิ่งนั้น ค�าว่ากลัว คือกลัวตรงนี้เอง

ที่จริงความตายไม่น่ากลัว คือว่าคนที่กลัวตายกินเก่งนั่นแหละ แต่มัน

ก็ตายอยู่ดี จริงๆ แล้วร่างกายมันก็ไม่ว่าอะไร ไม่ได้กลัวอะไร เวลาตายไป

แล้วยิ้มด้วยซ�้าไป คนกลัวตำยเก่งๆ กลัวนั่นกลัวนี่ไป เวลำตำยไปแล้วยิ้ม 

พ้นอันตรำยแล้ว มันไม่เหมือนกับภพมนุษย์เรำอยู่ มันเบำ คือรูปขันธ์ไม่ม ี

นามขันธ์ คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สี่ข้อมารวมกันจุดเดียว คือจิต 
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มันเบา ไม่ท�างานอะไรเลย จะมีตัวหนึ่งคือกรรมเท่านั้น หากว่าถ้าไปทางที่ดี 

ไปสวรรค์ชั้นสูง ไปชั้นดาวดึงส์ คือคนบุญมากบุญพร้อมแล้วไปสวรรค์ช้ันสูงได้ 

แต่ถ้าบุญส่วนนี้ไม่มาก ก็ยังมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อยู่ ยังวนเวียนกับมนุษย์โลกนี้อยู่ 

คือเป็นเทพส่วนหนึ่งเรียกว่า รุกขเทวดา เป็นรุกขเทพ คือรุกขเทพนี้นะ ถ้าส่วนใด

มีความเก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ เขาก็มีพิธีกรรมของเขาอยู่ต่างหาก ถ้าเทพส่วนใด

ที่เป็นศาสนาอื่น เขาก็อยู่เรื่อยๆ ตามภาษาเทพเท่านั้นเอง แต่ทุกคนที่ตายไป

รู้ภาษาใจกันหมด ภาษาใจนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลก คนในโลกเมื่อตายไปแล้ว

จะรู้ภาษากันทั้งหมดเลย รู้เรื่องกันทั้งหมดเลย แต่มนุษย์จริงๆ ไม่รู้เรื่องกัน 

ภาษาพูดมาไม่รู้เรื่องกัน แต่เมื่อตายแล้วจะรู้เรื่องกันทั้งหมด คือภาษาใจ

ประสบกำรณ์กับเทวดำ

หลวงพ่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มามาก เรื่องคนยุคก่อนๆ เรื่องสมัย

ยุคก่อนๆ คนโบราณนี้เวลาคุยกันจริงๆ รู้กันทุกประโยค คุยกันเรื่องเก่าแก่ๆ 

คุยกันเหมือนรู้เรื่องต่างๆ ทั้งหมดเลย แต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว ไม่รู้

เรื่องอะไรเลย พูดอะไรกัน จ�าไม่ได้ ไม่ใช่ว่ามีแค่ภาษาไทยเรา มีภาษาอื่น นี่เขา

รู้กันทั้งหมดภาษาใจตัวนี้ ตัวอย่างตัวหลวงพ่อเอง พวกเทพขั้นสูงนี้หลวงพ่อ

เคยไปไหม? เคยไปมาบ้าง อยู่สวรรค์มาโชกโชน อยู่มาทุกแห่ง จนเบ่ือสวรรค์ 

เบื่อมากๆ นี่เรามีความส�านึกว่า ถ้าไปสวรรค์แล้ว มันเสียเวลาในการสร้างบารมี 

มันเล่นเตร็ดเตร่กันทางกามคุณท้ังห้า เล่นกันหามรุ่งหามค�่า เคยไปสวรรค์ไหม? 

เคย มันเพลินในกามคุณทั้งห้านั่นเอง สวรรค์ เทวดา เล่นกันสนุกๆ คือมีความสุข

ในธรรมารมณ์ กามก็มีเหมือนกัน แต่เป็นกามในธรรมารมณ์ ไม่ได้กายหยาบๆ 

เหมือนกับมนุษย์เรา การร่วมสุขกันมันไม่เหมือนกับมนุษย์เรา เป็นลักษณะ

ร่วมสุขกันทางใจเท่านั้นเอง พอใจสัมผัสปั๊บ มีความสุขเพลินไปเท่านั้นเอง 

จะให้เหมือนกับมนุษย์เราหรือสัตว์ทั่วไปไม่มี นี่ความสุขของสวรรค์ มันจ�าเจ 

หลวงพ่อรู้จักไปหมด นี่คือสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไป



พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปฺโ

๓๑๐

ทีนี้สวรรค์ชั้นต�่าๆ ลงมา พวกเทพรุกขเทวดานี้ หลวงพ่อเองก็ไปอยู่

จ�าเจอีกเหมือนกัน หลวงพ่อได้เขียนอยู่ในประวัติเพื่อให้คนจะได้รู้ ไปอ่าน

ดูก็แล้วกัน หลวงพ่อเคยเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานเทวดาในป่าใหญ่อยู่ป่าหนึ่ง 

คือพูดง่ายๆ ว่าในบรรดาเทวดาทั้งหมดที่ว่ามา พวกรุกขเทวดาได้เปรียบกว่า

เทวดาพวกอ่ืน เพราะเขาอยู่ใกล้มนุษย์เรา อยู่ใกล้กันมันเลยส่งข่าวกันได้ 

นี่เทวดาแต่ละกลุ่ม ถ้าเป็นจังหวัดนี่ก็เหมือนมีผู้ว่าฯ ควบคุมอยู่ แต่ละกลุ่ม

มีนายคนหนึ่งดูแลรับผิดชอบ ใครจะมาเป็นเทวดาอยู่ด้วยก็ต้องเข้าไปลงช่ือ

ว่ามายังไง ทีนี้เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องบอกกล่าวกัน ไม่ใช่ว่าไปใครไปมัน 

รุกขเทวดานี้เขามีระเบียบเรียบร้อยดี

ถ้าหากว่าคนไหนมีญาติ หรือมีเพื่อนจะท�าบุญที่บ้าน จะร้องเชิญเทวดา 

“สัคเค กาเม จะ รูเป ...” หมายถึงว่าประกาศให้เทวดามาร่วมบุญ อันนี้จริงไหม? 

มีส่วนจริง หลวงพ่อก็รู้อยู่ เทวดาแต่ละกลุ่ม บัตรรับเชิญจะเป็นหมู่ๆ กันไป 

บางทีเชิญคนเดียว แต่ว่าไปเป็นหมู่ ไปเป็นเพื่อนกัน เหมือนกับมนุษย์โลกเรา

นี่แหละ หลวงพ่อดูแล้วเรื่องสัตว์โลกที่ว่ามา เรื่องเทวดามันจ�าเจ มันเฉยๆ 

มันเหมือนกับมนุษย์โลกเราแต่เป็นอีกโลกหนึ่งของเขาเอง แต่พฤติกรรม

อะไรต่างๆ ก็เหมือนกับมนุษย์โลกเรา เมื่อได้รับเชิญมา ไอ้ญาติคนนี้เขาท�าบุญ

ที่บ้านนะ เขาเชิญคนน้ีมา เวลาจะไปงานบุญต่างๆ เป็นเพื่อนฝูงกันก็ไปด้วยกัน

นั่นแหละ ขอไปเป็นหมู่ๆ บางทีก็หมู่น้อย บางทีก็หมู่ใหญ่ ไปร่วมงานบุญของ

ญาติๆ ตัวเอง ตัวส�าคัญคือตัวสื่อให้รู้จักกัน ตัวสื่อนี้คืออะไร? คือพวกเทพที่

เป็นเคหะเทวดา เคหะเทวดานี้ส�าคัญ เป็นเทวดาประจ�าบ้าน เขาจะเป็นสื่อให้

รุกขเทวดาได้ เมื่อเป็นญาติกัน เขาจะเป็นสื่อให้กัน เป็นสายลับให้กันและกันได้ 

ถ้าหากว่าร้องสัคเคเทวดาพร้อมกัน พวกเคหะเทวดาเขาจะไปบอกกล่าวต่อ 

นี่เหมือนกับการส่งบัตรรับเชิญ ใครจะไปด้วยก็มาลงชื่อ 

ตอนที่เป็นหัวหน้าเทวดา แต่ละวันหลวงพ่อจะท�างานหนัก จะมีลูกมือ

ท�างานให้ เป็นประธานใหญ่รับทราบเรื่องบุญต่างๆ บางวันปล่อยเทวดาไป

อนุโมทนาบุญกับเขาหลายสิบกลุ่มเหมือนกัน คือรับผิดชอบได้ คือเวลามา
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ก็ต้องมาแจ้ง นี่เทวดาเขามีระเบียบมากเหมือนกันนะ เวลามาก็มาแจ้งว่า

กลับมาแล้ว เวลาไปก็มาแจ้ง แต่วันอุโบสถศีล วันพระ วันส�าคัญๆ หลวงพ่อ

เป็นคนพาหมู่คณะไปเอง คืองานท�าบุญนี้หลวงพ่อพาไปเอง หัวหน้าใหญ่พา

ไปเที่ยวเอง เวลาไปเทวดาเล็กๆ น้อยๆ นะ โอ๊ย! เขาจะดีอกดีใจ นั่งเรือ บางที

เป็นเรือส�าเภาลอยไป แต่ลอยไปไม่สูงนะ คล้ายๆ กับว่าเหนือยอดต้นไม้ไป 

ไม่สูงนัก ไปเรื่อยๆ บางทีไปทางป่าก็มี เหนือต้นไม้ไปนิดหน่อยก็มี ไปเรื่อยๆ 

เอื่อยๆ ไปเป็นเหมือนกับรถแก้วก็มี ส่วนมากจะเป็นเรือส�าเภา มันลอยกันไป

เป็นหมู่เล็กหมู่ใหญ่ เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ หนุ่มสาวไปด้วยกัน สนุกสนาน

เฮฮามาก ภพเทวดากลุ่มนี้เขาว่าดีกว่ามนุษย์เราหลายสิบเท่า เขามีความสุขมาก 

ไม่มีความทุกข์อะไรเลย

บางทีเวลาไปกราบพระ เขาจะไปก่อนมนุษย์ เขารู้ว่ามนุษย์ไปเวลาไหน 

มนุษย์ไปหกโมงเช้า เขาจะไปตีห้า ไปกราบพระสงฆ์ก่อนมนุษย์ แล้วก็กลับก่อน 

บางทีก็ดูมนุษย์ท่ีมาท�าบุญว่าเขาท�ากันยังไงบ้าง เวลากราบถ้าเทียบกันแล้ว 

มนุษย์กับเทวดากราบต่างกันมหาศาล เทวดากราบสวย เหมือนกับไม่มีกระดูก 

อ่อนช้อย แต่พวกเรากราบเหมือนกับเล่นตะครุบกบกัน มันกราบกันทุกวันนี้

มันไม่สวย เราดูพวกเทวดาเขากราบนี้ เขาท�าพร้อมกัน อ่อนเหมือนกับก้านกล้วย

ไม่มีกระดูกก็แล้วกัน พร้อมเพรียงกัน เรียบร้อยดี นี่เราฝึกกราบเหมือนกับ

เทวดาบ้างสิ (หลวงพ่อหัวเราะ)

เทวดาเขาก็สวดมนต์สวดพร หลวงพ่อเห็นเขาสวดจริงๆ ที่ถ�้ากลองเพล 

เทวดาเยอะ นั่งฟังเขาสวด ถ้าวันพระ ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า พอสงบสงัดแล้วเขาจะมา 

ตัวอย่างวันพระ ตื่นเช้ามาเขามาแล้ว ตี่สีต่ีห้าเขามาสวดท�าวัตรเช้า สวดดีสวด

ไพเราะมาก เวลาท�าวัตรเย็นเขาก็สวด เหมือนกับเราสวดนี่แหละ แต่เสียงมัน

เพราะมาก เกือบเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลย แต่มีความแตกต่างกันอย่างหนึ่ง 

คือแตกต่างกันตอนลง ที่มนุษย์ว่า “วิญญูหีติ” เขาจะสวด “วิญญูหี...ติ” เขาจะ

เอื้อนเสียงทุกคร้ังไป อันนี้ต่างกันกับมนุษย์เราสวด สวดอย่างอื่นเหมือนๆ กัน 

สวดว่า “พุทโธ ภะคะวาติ” นี่ก็เหมือนกัน เทวดาเขาจะสวดเอื้อน “พุทโธ 
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ภะคะวา...ติ” ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ ของเราสวด “พุทโธ ภะคะวาติ” ธรรมดา 

ไม่เหมือนกับเทวดาเขาสวด นี่พวกรุกขเทวดาเขาจะได้เปรียบกว่าเทวดา

จ�าพวกอื่น เวลาท�าบุญท�าทานมันสื่อหากันกับมนุษย์เราได้

นี่เวลาตายไปมันไม่น่ากลัวหรอก มันน่ากลัวก่อนจะตาย ถึงจุดนั้นแล้ว

มันไม่น่ากลัว เมื่อตายไปแล้วไม่อยากเกิดด้วยซ�้าไป

โยม: หลวงพ่อคะ หลวงพ่อเห็นเทวดาเมืองไทย แล้วมีเทวดาในเมืองนอกบ้าง

หรือเปล่าคะ? 

หลวงพ่อ: มี มีเหมือนกัน แต่พฤติกรรมต่างๆ จะไม่เหมือนกัน เทวดาไทย

เขาสวดเยอะ ไหว้พระเก่ง เทวดาของฝรั่งเขาก็มี แต่นิสัยเหมือนกับคนฝรั่ง

โยม: ที่นั่งอยู่นี้มีเทวดาไหมคะ?

หลวงพ่อ: ถามท�าไม คือเรื่องมันมีทั่วไป ในโลกใบนี้ พวกเทพนี้ไม่เกี่ยวกับ

ว่าศาสนาพุทธหรือไม่พุทธ ให้ท�าดีก็แล้วกัน เป็นเทวดาได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่า

คนเป็นเทวดาเป็นพุทธอย่างเดียว บางคนท�าดีเป็นเทวดาได้ นรกก็เหมือนกัน 

คนตกนรกไม่ใช่ว่าพุทธอย่างเดียว ขอให้ท�าชั่วก็แล้วกัน เป็นทุกชาติ นี่เรื่อง

ความรู้อย่างนี้เราต้องมีบารมีส่วนตัวถึงจะรู้ได้ ไม่ใช่ว่ารู้กันทั้งหมด หลวงพ่อ

ตอนไปอยู่ป่าอยู่เขามันก็อย่างนี้ มันสนุกกับพวกเทวดานั่นแหละ เทวดาไม่ใช่ว่า

มีเทวดากลุ่มเดียว มีหลายกลุ่ม เหมือนกับมนุษย์เรา เหมือนกันทุกๆ อย่าง 

ก็ไปเจออีกเทวดามีเมียน้อย มันมีอยู่ แต่เป็นเทวดาขั้นต�่าๆ ไม่ใช่ว่าขั้นสูง 

เทวดาขั้นต�่าๆ พื้นๆ ธรรมดา เป็นรุกขเทวดา พวกภุมเทวดามีเมียน้อย เราก็

นั่งดูอยู่ เป็นเทวดาแก่แล้ว อายุหกสิบเจ็ดสิบไปแล้ว หาบของอยู่ ผู้เป็นเมีย

ก็สาวๆ สวยๆ ก็ว่า “ไอ้เฒ่า! มึงมารับใช้เป็นผัวกู มึงต้องท�าให้กูทุกอย่าง” 

คือบังคับผัวให้ท�า อย่างน้ีก็มี ตายๆ ผัวต้องท�าตาม คือยอมเป็นผัวเขาแล้ว 

มีเมียน้อยสวยๆ เขาบังคับได้เต็มที่
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โยม: หลวงพ่อครับ แล้วเขาอยู่กันยังไง? เทวดาเขามีบ้านใช่ไหมครับ? 

หลวงพ่อ: ภุมเทวดาเขามีกระต๊อบธรรมดาอยู่ ดูเหมือนพ้ืนๆ ธรรมดาไม่มีอะไร 

ดูพื้นๆ เป็นกระต๊อบ บางทีว่ากลุ่มนั้นท�าไมขอทาน ภุมเทวดาจนๆ ก็มี เหมือนกัน

กับโลกมนุษย์เรา พอตื่นเช้ามาเราไปดูสิว่ามันเป็นยังไง ก็พุ่มไม้ธรรมดานี่เอง 

ไปดูสิมันอยู่กันยังไง ดูเห็นคล้ายๆ ว่าเป็นกระต๊อบ จริงๆ เป็นพุ่มไม้ธรรมดา 

บางทีเขาเล่นกันกลางคืน เล่นกันสนุกสนาน เราก็ดู “เทวดาเมื่อคืนเป็นกลุ่ม

เขาเล่นกันตรงนี้นะ ดูสิเขาเล่นกันตรงไหน?” ปรากฏเป็นต้นไม้ ใบหนาๆ ทึบๆ 

เขาเล่นกันอยู่ที่นั่น เขานิมิตเป็นปราสาทขึ้นมาเล่นกัน ไปอยู่กับพวกป่ามันสนุกดี 

โยม: หลวงพ่อคะ แล้วคนที่เป็นกระเทยตายไป ต้องไปเป็นเทวดากระเทย

หรือเปล่าคะ?

หลวงพ่อ: ไม่รู้เขาหรอกเทวดาตนไหนกระเทย 

โยม: หลวงพ่อคะ แล้วเทวดานี้เขามีลูกได้ไหมคะ?

หลวงพ่อ: เป็นลูกอยู่ ลูกในสมมติ คือบุคคลที่มาเกิดเป็นเทวดาใหม่ ที่มาเกิดใหม่

เรียกว่าเป็นลูกเขา

โยม: อย่างสมมติเราไปปฏิบัติภาวนา ท�าไมบางครั้งเราได้ยินเสียงเหมือนกับ

เขากล่อมลูก มันคืออะไรก็ไม่ทราบ?

หลวงพ่อ: ลักษณะพวกเทวดามันมีหลายๆ อย่าง เทวดาขั้นต�่าๆ มันจ�าเจ 

เหมือนกับโลกมนุษย์เรานั่นแหละ แต่ถ้าเราจะได้มาเป็นเทวดาขั้นต�่า อย่าให้

ต�่ากว่าพวกรุกขเทวดาก็แล้วกัน มันได้เปรียบ มีโอกาสท�าบุญได้เหมือนกับ

คนธรรมดา

โยม: หลวงพ่อครับ ถ้าเราอธิษฐานว่าจะปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ใช่ไหมครับ 

แล้วเราก็ภาวนา แล้วก็พยายามท�าตลอดเวลา แต่ปรากฏว่าตอนที่จะตายยัง

บรรลุธรรมไม่ได้ แต่ท�ามาตลอดเวลา กรรมนี้จะท�าให้เกิดเป็นเทวดาไหมครับ? 

หลวงพ่อ: อันนี้ไม่เกี่ยวกับพระสวดกุสลา เกี่ยวกับกรรมดีของเราอย่างเดียว 
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หลักสัมมำปฏิบัติ

หนังสือสัมมาทิฏฐิ เล่ม ๒ - ๓ น้ีอ่านให้ดี แต่ก่อนหลวงพ่อเขียนหนังสือพยายาม

ดึงให้คนภาวนาตรงไปตรงมา ตอนนั้นมันดึงคนไม่ข้ึน จึงมาเรียบเรียงใหม่ 

มาพิจารณาใหม่ว่าท�าไมเราเทศน์แล้วคนถึงเข้าใจอะไรยาก เราพยายามสืบถาม 

จึงรู้ว่ามันเป็นเพราะการวางแนวทางการปฏิบัติในเบื้องต้นไม่ตรง คือความเห็น

ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติไม่ถูกต้องเท่าไหร่นัก มันยังเป็นมิจฉาในความเห็นต่างๆ 

มากมาย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ พิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ 

มันสับสนพอสมควรในเมืองไทยเรา เร่ืองการภาวนาปฏิบัติมันมีหลายกลุ่ม

หลายคณะเหลือเกิน คนกลุ่มหนึ่งว่ากันอย่างหนึ่ง คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่ากันอีก

อย่างหนึ่ง คือต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่ามิจฉาปฏิบัติเป็นอย่างไร สัมมาปฏิบัติ

เป็นอย่างไร คือถ้ายังมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ หากปฏิบัติลงไปแล้วมัน

เป็นมิจฉาปฏิบัติได้ ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ หากปฏิบัติต่อไปก็เป็นสัมมาปฏิบัติ 

กำรตั้งหลักสัมมำปฏิบัติน้ี มันต้องรู้จักว่ำมิจฉำปฏิบัติเป็นอย่ำงไรก่อน 

ล�ำพังจะเอำสัมมำตัวเดียวมันเป็นเรื่องยำก เพรำะไม่มีตัววัดกัน มันต้อง

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๒
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เอำตัวมิจฉำขึ้นมำวำงไว้ก่อน รู้ว่ำลักษณะมิจฉำปฏิบัติเป็นอย่ำงไรก่อน 

อันนี้ก็ต้องเรียบเรียงอีก เรียบเรียงในสมัยครั้งพุทธกาลขึ้นมา

หลวงพ่อพยายามค้นคว้าหลักธรรมะต่างๆ ที่ศึกษามาในพระไตรปิฎก

ทั้งหมด เอามาเรียบเรียงต่อกัน แล้วดูว่าหลักปฏิบัติสมัยครั้งพุทธกาลกับ

ของยุคปัจจุบันที่ท�ากันอยู่นี้ อะไรมันตรงต่อมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริง 

ก็ดูในสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัททั้งหมดนั้นสอนอย่างไร 

และในยุคปัจจุบันนี้เขาสอนกันอย่างไร คือมาเทียบกันดู หลักการสอนใน

สมัยครั้งพุทธกาลนั้นสอนปัญญาเป็นหลักยืนพื้นไว้เลย ถ้าปัญญาดีแล้ว มันจะ

เป็นหลักปัญญาความเห็นชอบ หรือปัญญาการด�าริชอบ คนไปหาพระพุทธเจ้า

ร้อยคนพันคนก็ดี จะเร่ิมจากหลักปัญญาความเห็นชอบนี้ก่อนทั้งนั้น ไม่มีสิ่งอื่น 

เพราะคนที่ไปหำพระพุทธเจ้ำมีมิจฉำลึกๆ อยู่แล้ว มันต้องเปลี่ยนควำมเห็น

ที่เป็นมิจฉำให้เป็นสัมมำก่อน นั่นแหละจึงปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องได้ เริ่มต้น

จากปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ก็ต้องตั้งหลักสัมมาให้ได้ก่อน คือปัญญานั่นเอง
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พระพุทธเจ้ารู้ดีว่า การจะอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตรงต่อมรรคผล

นิพพานนั้น ต้องวางแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้าง พระองค์รู้ดีทั้งหมด คือ

กำรปฏิบัติถ้ำขำดปัญญำอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ขำดหมดเลย ท�ำอะไรไม่ได้ 

แม้แต่ศีลก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีปัญญารักษาศีล นี่ก็แล้วกัน คนจะรักษาศีลก็ต้อง

รู้จักศีล จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ของพระก็ตาม ตัวอย่าง

ศีล ๒๒๗ ถ้าพระขาดปัญญาก็หมดสภาพทันที คือรักษาไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าศีล ๒๒๗ 

มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไรบ้าง จะไม่รู้เลย เป็นอาบัติปาจิตตีย์มากมายก่ายกอง 

นั่นคือคนไม่มีปัญญาในการรักษาศีล ศีลเณรก็เหมือนกัน ศีลฆราวาสก็เหมือนกัน 

ต้องมีปัญญาในการรักษาศีลทั้งหมด

พระพุทธเจ้าจึงวางแนวทางปฏิบัติเริ่มจากปัญญา นี่สมัยครั้งพุทธกาล 

แต่ยุคนี้การภาวนาปฏิบัติเริ่มจากสมาธิ ดูแล้วมันขัดกันเต็มเปา สวนทางกัน

ตลอดเวลา สมัยครั้งพุทธกาลได้วางปัญญาเป็นหลักยืนตัว เรียกว่าปัญญา

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นหลักยืนตัวไว้ สัมมาสังกัปโป เป็นหลักยืนตัวไว้ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว หมวดศีลก็ต่อๆ กันลงมาอีก ต่อมาก็

สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็ต่อกันลงมา น่ีเอำปัญญำท่ีมีอยู่ไปศึกษำ

ในหมวดศีลให้เข้ำใจก่อนจะรักษำ เอำปัญญำที่มีอยู่ไปศึกษำในหมวดสมำธิ

ให้เข้ำใจก่อนท�ำสมำธิ ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาท�าสมาธิไปเลย ต้องมีความฉลาด

รอบรู้ในการท�าสมาธิ คือว่าไม่ให้เป็นมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นได้ นี่การท�าสมาธิ

ในสมัยครั้งพุทธกาลต้องฝึกปัญญาไว้ก่อน เพ่ือจะให้เป็นหลักสัมมาปฏิบัติ

อย่างถูกต้อง เป็นสัมมาสมาธิได้ เดี๋ยวนี้พวกเราท�าเป็นสัมมาสมาธิหรือไม่? 

ไม่รู้ นึกค�าบริกรรมไปก่อนเลย 

ปัญญำรอบรู้ในกำรรักษำศีลและกำรท�ำสมำธิ

หลวงพ่ออ่านทั้งหมด หนังสือเล่มเดียวกันมีความขัดแย้งกันเอง คนที่เรียบเรียง

หนังสือในยุคปัจจุบันก็ขัดแย้งกันเองทั้งหมดเลย หลวงพ่อได้เคยศึกษาประวัติ

ในช่วงการท�าสังคายนาครั้งที่ ๕ ผ่านไปแล้ว ในยุคต่อมาเป็นอรรถกถาจารย์
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ตีความใหม่ พอตีความใหม่ก็ว่ากันไปตามนั้น ส่วนมากจะเป็นปุถุชนตีความ 

เมื่อหมดยุคหมดสมัยไปแล้ว ก็มีพวกฎีกาจารย์ตีความต่อ ก็อยู่ต่อกันมาอีก 

จากนั้นก็ยุคอนุฎีกาจารย์ตีความต่อ ก็เร่ืองเดียวกันตีไปตีมาตามความคิดเห็น

ของแต่ละยุคแต่ละสมัย ท�าไมจึงออกมาอย่างนี้? เพราะในช่วงนั้นอนุฎีกาจารย์

ตีความออกมาแล้ว ดังนั้น ที่ศรีลังกาก็ดี หรือที่ไหนก็ดี จะพูดเรื่องเดียวกัน แต่นี่

มันแตกต่างกันกับในสมัยครั้งพระพุทธกาลที่มีอยู่เดิม ในค�าสอนพระพุทธเจ้า

ที่ว่า มรรค ๘ ถ้ำย่อจำกหลักมรรค ๘ ลงมำจริงๆ แล้ว จะออกมำในรูปแบบ 

“ปัญญำ ศีล สมำธิ” นี่ของดั้งเดิมของพระพุทธเจ้ำจริงๆ แต่ในยุคนี้ออกมำ

ในรูปแบบใหม่ คือหลักสิกขำ ๓ ที่ว่ำ “ศีล สมำธิ ปัญญำ” คือในช่วงนั้น

พวกอนุฎีกำจำรย์ตีควำมใหม่เพื่อให้ง่ำยขึ้นในกำรศึกษำ กำรศึกษำมัน

ง่ำยขึ้นก็จริง แต่ในภำคปฏิบัติมันท�ำไม่ได้ ให้เราพิจารณาดูว่าจะปฏิบัติ

อย่างไรเพื่อให้เป็นไปในมรรคผลนิพพานได้

เรื่องศีล ก็บอกกันง่ายๆ ว่า “ต่อไปนี้พากันตั้งใจรักษาศีลนะ” นี่จะ

ไปบอกใครให้รักษาศีล หากคนไม่มีปัญญา จะรักษาได้อย่างไร ก็เหมือนไป

บอกคนใดคนหน่ึงหรือคนกลุ่มหนึ่ง คนกลุ่มนี้เขาไม่เคยท�าอาหารมาก่อนเลย 

พูดง่ายๆ ว่าเป็นคุณหญิงคุณนายเล็บแดงเท้าแดงทั้งหมด อาหารชิ้นหนึ่งก็ยัง
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ไม่รู้จัก ลองบังคับบอกคนกลุ่มนี้ให้ไปท�าอาหารกินสักหม้อดูสิ จะท�าเป็นไหม? 

มันท�าไม่ได้ เพราะไม่เคยท�าอาหารมาก่อน ไม่รู้เลยว่าอาหารเขาท�ากันยังไง 

คือกินอย่างเดียวกินได้ แต่ท�ากินไม่เป็น นี่ก็เหมือนกับไปบอกให้คนรักษาศีล 

แต่ไม่รู้จักศีลมาก่อนเลยจะรักษาได้ไหม? มันรักษาไม่ได้ คือหากจะไปบอกให้

คนรักษาศีล คนนั้นต้องรู้จักศีลเสียก่อน รู้ว่าศีลคืออะไร รักษาอย่างไรก่อน 

ที่เราพูดกันทุกวันนี้พูดกันง่ายๆ คือไปบอกคนรักษาศีล แต่เขาไม่มีปัญญาใน

การรักษา จะไปบอกได้ยังไง น่ีเหมือนกับบอกคนให้ไปเล้ียงวัวเล้ียงควายที่

ทุ่งนา ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเสียเถอะ วัวควายที่เขาเล้ียงเขารู้จักไหมว่าวัวมี

กี่ตัว สีอะไรบ้าง ที่มีเขาแหลม เขายาว เขาสั้น รู้จักไหม? เขาไม่รู้จักเลย เขาจะ

ท�าได้ยังไง ไม่รู้เรื่องเลย คนจะรักษาต้องรู้จักของสิ่งน้ันก่อนถึงจะรักษาได้

เลี้ยงได้ นี่หากปัญญาไม่มี อยู่ๆ จะไปรักษาศีลเลยไม่ได้ มันขาดเหตุผลตาม

ความเป็นจริง ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าสอน พระพุทธเจ้ำสอนปัญญำก่อนศีล 

เอำปัญญำที่มีอยู่ไปศึกษำศีลเสียก่อน ว่ำศีลข้อไหนเป็นยังไง ควรหรือไม่ควร

อย่ำงไร ตัวปาณา ตัวอทินนา ตัวกาเม ตัวมุสา ตัวสุรา ต้องศึกษำให้เข้ำใจ 

และรู้จักโทษของศีลด้วยว่ำ เมื่อเรำละเมิดต่อศีลแต่ละข้อๆ ไปแล้ว จะมี

กรรมอะไรบ้ำง มันต้องฉลำดรอบรู้ในกำรศึกษำศีล ให้มันกลัวในกำรละเมิด

ต่อศีลด้วย นี่คือปัญญารอบรู้ เพราะตัวศีลเป็นปริยัติ ต้องศึกษาให้เข้าใจส่วนนี้ 

หรือสมาธิที่ว่ามาก็ปริยัติเช่นเดียวกัน ทั้งหมดต้องศึกษาให้เข้าใจก่อน 

เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้น มันหักมุมกัน ดูแล้วมันไม่เข้ากันกับสมัยครั้งพุทธกาล 

ในหนังสือก็มี ถึงจะมีตัวบาลีไปผูกโยงใส่กันก็ผูกเถอะ เพื่อให้คล้องจองกันใน

การพูดการคิดกันเท่านั้นเอง ไม่ยากอะไรเลยตัวบาลี ไม่ใช่ว่าตัวบาลีทั้งหมดนี้

จะเกิดขึ้นเฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียว คนมีการศึกษาสูงๆ ก็สามารถจะผูกโยง

บาลีต่อกันได้ ตัวบาลีก็เหมือนภาษาจีนนั่นเอง ภาษาจีนนี้มันมีวัตถุส่ิงใด

สิ่งหนึ่งขึ้นมาก่อน เราจึงใช้ค�าภาษาจีนว่ากันเป็นตัวๆ ไป นี่ก็เหมือนกัน มีเร่ือง

เกิดข้ึนปั๊บ โยงบาลีเข้าใส่ มันก็คล้องจองกันได้ ตัวอย่างค�าว่า “สีละปะริภาวิโต 

สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส” ในหนังสือก็รู้กันอยู่ พูดง่ายๆ ว่า 

“รักษาศีลมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจะเกิดสมาธิขึ้น” คือฟังดูดีนั่นแหละ 
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แต่จะมีสักคนไหมรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ มันยากนะ พูดตามต�ารามันพูดได้ 

แต่ภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้น ในการรับศีลรับได้ การรับศีลไม่ว่าหรอก รับได้

ทุกคน แต่การรักษาให้บริสุทธ์ินั้นท�ายังไง มีปัญญาไหม? ไม่มีเลย ปัญญาไม่ได้

พูดถึงเลย นี่เร่ืองภาคปฏิบัติมันขัดกันไปหมดเลย มันไม่เหมือนสมัยครั้งพุทธกาล

ที่พระพุทธเจ้าสอน หากมีคนถามว่าถ้าคนท�าสมาธิไม่มีศีลท�าได้ไหม ท�าไมจึง

ผูกขาดว่ารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วเท่าน้ันสมาธิจึงเกิดขึ้น นี่เป็นค�าผูกขาดหรือเปล่า 

มีค�าถามไว้ว่าถ้ำคนไม่มีศีลท�ำสมำธิได้ไหม ก็ท�ำได้นั่นแหละ เพรำะหลัก

กำรท�ำสมำธิเป็นหลักสำกลของโลก มันมีมำก่อนศำสนำพุทธ เป็นหลัก

สากลทั่วไป ใครก็ได้ที่จะไปท�าสมาธิอย่างนี้ ไม่ต้องมีศีลก็ท�าได้ นี่พวกฤๅษี

ชีไพรต่างๆ เขาท�ามาก่อนศาสนาพุทธ น่ีเขามีศีลหรือยัง คือไม่มีศีลเขาก็ท�าได้ 

แต่ถ้าเรามีศีลขึ้นมา ก็ดีอีกแหละ ท�าตรงไปตรงมาได้ง่าย ให้ศีลนั้นเป็นสัมมา

ไว้ก่อนนะ จะได้ไม่เป็นมิจฉา
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หลวงพ่อศึกษาไว้หมด ทบทวนไปทบทวนมา อ่านหนังสือพระไตรปิฎก

เต็มที่จนเข่าอ่อนเหมือนกัน ค้นหาความจริงว่าเป็นมายังไง จึงมาพิจารณา

ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค�าสอนพระพุทธเจ้า มาเปลี่ยนแปลงในยุคไหน? 

เปลี่ยนแปลงยุคอนุฎีกาจารย์นี้เอง ออกมาในรูปแบบว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” 

แต่คนที่เขียนเขาไม่คิดหรอกว่าในภาคปฏิบัติท�ายังไง เขาคิดแต่ในภาค

การศึกษาเท่านั้นเอง มีค�าต่อไปว่า “เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ปัญญาย่อม

เกิดขึ้น” นี่จริงหรือเปล่า? เราก็ต้องหาเหตุผลต่อไปว่าพระพุทธเจ้าสอนใคร

อย่างนี้ที่ไหนบ้าง บรรดาพระอรหันต์ในสมัยคร้ังพุทธกาล ทั้งฆราวาส ทั้งพระ 

ภูมิธรรมพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ก็แสนองค์

ข้ึนไป ในจ�านวนนี้มีใครบ้างที่มีปัญญาเกิดจากสมาธิตัวนี้ หาดูสิ หลวงพ่อค้นคว้า

พระสูตรทั้งหมดก็ไม่มีเลย ไม่มีสักองค์ แต่ค�าพูดแบบนี้มี คนเลยเชื่อตามค�าพูด

อย่างนี้ น่ีคนส่วนมากไม่ค้นหาค�าสอนจริงๆ หลวงพ่อท้าดูเลย ตามพระสูตรต่างๆ 

ไปหาดูได้ ไม่มีคนใดปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิ จะมีแต่

ปัญญาเท่านั้นหลอมสมาธิให้เกิดขึ้น นี่มันตรงข้ามกันทั้งหมด

ตัวอย่างพระสารีบุตร ตอนไปเจอพระอัสสชิเป็นยังไงบ้าง ต�าราว่าอย่างไร 

พระอัสสชิบอกให้สารีบุตรนั่งสมาธิหรือเปล่า นี่ต้องศึกษา พระสารีบุตรแต่

ก่อนช่ือว่าอุปติสสะ ตอนท่ีพระอัสสชิไปบิณฑบาตแถวกรุงราชคฤห์ อุปติสสะ

ไปเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงเดินตามหลังไป เม่ือพระอัสสชิฉัน

อาหารเสร็จแล้ว อุปติสสะก็ขอฟังเทศน์ พระอัสสชิจึงให้ค�าสอนว่า “เย ธัมมา 

เหตุปปะภะวา ...” พระอัสสชิเคยบอกไหมว่า “เอ้า! อุปติสสะ เธอต้อง

นึกค�าบริกรรมท�าสมาธิให้จิตเป็นฌานก่อนนะ” ในต�ารามีไหม? มันก็ไม่มี

อีกแหละ เพียงอธิบายธรรมะสั้นๆ “ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแต่เหตุ ...” นี่ก็ได้

เป็นพระอริยเจ้าแล้ว น่ีคือต�าราในสมัยครั้งพุทธกาล เอาง่ายๆ ไม่ต้องว่า

เรื่องศีลมากมาย ไม่มีค�าว่าฌานหรือญาณ หรือตอนที่พระสารีบุตรไปหาเพื่อน 

คือพระโมคคัลลา ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นพระอริยเจ้าได้แล้ว นี่ก็ไม่ต้องไป

นึกค�าบริกรรมท�าสมาธิ ไม่มีฌานเลย
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หลักค�ำสอนเดิมของพระพุทธเจ้ำ

พระอริยเจ้าในสมัยครั้งก่อนๆ เป็นปัญญาทั้งนั้น เดี๋ยวน้ีก่อนจะเป็นพระอริยเจ้า

ได้ต้องเข้าฌานนั้นฌานนี้ไป ถ้าคนไม่เข้าใจความเป็นมาของศาสนาพุทธแล้ว 

หากอ่านต�ารามันจะปวดหัว ขั้นตอนมันเยอะเหลือเกิน ไปเข้าฌานนั้นฌานนี้ 

เป็นวิปัสสนาญาณ ๑๖ มันยุ่งไปหมด หลวงพ่ออ่านจบมาหมดแล้ว มันล�าบาก 

ก็น่าเห็นใจคนในยุคนี้เหมือนกัน ถ้าใครได้อ่านต�าราของพระพุทธเจ้าจริงๆ 

มันจะมีก�าลังใจขึ้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องง่ายๆ ในการปฏิบัติ แต่เดี๋ยวนี้กลาย
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เป็นของยากขึ้นมา เพราะขั้นตอนมันเยอะ พอเข้าญาณนั้นญาณนี้ ออกจาก

ญาณน้ีไปหาญาณนั้น วนกันอยู่นั่นแหละ จนถึงเร่ืองญาณ ๑๖ น้ี มันมีข้ันตอน

อยู่เท่าไหร่ มันท�ายากมาก คือคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงมีปัญหาในการปฏิบัติ 

พยายามท�าแต่ท�าไม่ได้ อ่านดูก็แล้วกันว่า ในสมัยครั้งพุทธกาล พระอริยเจ้า

หลายแสนองค์มีองค์ไหนบ้างที่ปัญญาเกิดจากสมาธิ หามาถามหลวงพ่อทูล 

ถ้ามีก็มาพูดกันตรงนี้ แต่มันไม่มี หลวงพ่อตรวจค้นหามาแล้วจากพระไตรปิฎก 

ค�าว่าวิปัสสนากรรมฐาน ค�าพูดน้ีสวยหรูเกินจริง เวลาไปไหนพูดกันแต่ “โยม! 

ไปนั่งวิปัสสนา” คือไปนึกค�าบริกรรมแข่งกันเฉยๆ อันนั้นเป็นสมถะ คือไม่รู้จัก

ว่าสมถะคืออะไร เวลาเขาพูดก็พูดได้ แต่เวลาปฏิบัตินี้ไม่เป็นไปตามที่เขาพูด

นี่การปฏิบัติภาวนา มันต้องอย่าทิ้งหลักเดิมของพระพุทธเจ้า แต่ทุกคน

ก็พูดกันอีกว่า “จะปฏิบัติภาวนาตามแนวทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอย่าง

สมบูรณ์แบบ” ก็พูดกันทุกคนนั่นแหละ พอเริ่มปฏิบัติปั๊บ ปฏิบัติแบบฤๅษีไป

เสียแล้ว ไปนั่งหลับหูหลับตาแบบฤๅษี อะไรเกิดขึ้น? ก็เป็นฤๅษีต่อ ยิ่งสมาธิ

มากเท่าไหร่ ปัญญายิ่งหมดไปมากเท่านั้น มันตรงกันข้ามทั้งหมดกับต�าราที่ว่า 

“เมื่อจิตสงบดีแล้ว ปัญญาเกิดขึ้น” หลวงพ่อองค์เดียวปฏิเสธว่าไม่ใช่ ยิ่งจิต

สงบมากเท่าไหร่ ปัญญายิ่งหมดไปเท่านั้น นี่แน่นอนที่สุด หมดความคิดเลย 

อยู่แค่อุเบกขาในฌานเท่านั้นเอง หลวงพ่อศึกษาเรื่องฌานต่างๆ มาทั้งหมด 

ฤๅษีชีไพรต่างๆ เขามีสมาธิมากกว่าเราเสียอีก ไม่มีว่าฤๅษีตนไหนเขามีปัญญา

เกิดขึ้น ตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราสมัยพระองค์ไปปฏิบัติอยู่กับดาบส

ทั้งสองท่าน ท�าสมาธิเข้าญาณเข้าฌานอยู่ห้าปีกว่าๆ พระองค์เองก็มีนิสัย

ทางปัญญาด้วย เป็นผู้สร้างบารมีทางปัญญาธิกะด้วย จิตสงบอยู่ตั้งห้าปีกว่าๆ 

ถึงที่สุดคืออรูปฌาน เรียกว่าช�านาญสมาบัติมาก ถึงขนาดน้ันปัญญาก็ไม่เกิดขึ้น

แม้แต่นิดเดียว นี่ตัวอย่างก็มีอยู่แล้ว ท�าไมไม่ดูกันบ้าง ทุกวันนี้สอนกันแบบ

หลับหูหลับตาสอน

หลวงพ่อยังไม่พอแค่นี้นะ ในยุคต่อไปหลวงพ่อจะเอาเต็มตัวเหมือนกัน 

นี่ยังไม่เต็มตัว อะไรจะเกิดให้มันเกิด จะพูดความจริงให้แก่โลกฟังก็แล้วกัน 

น่ีเร่ืองการปฏิบัติ เรื่องค�าสอนพระพุทธเจ้า มันจ�าเจกันมากเหลือเกิน มันสับสน 
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ในเมืองไทยเรา ต่อไปหลวงพ่อจะไม่ไว้หน้าใครทั้งน้ัน เด๋ียวน้ีก�าลังเร่ิมๆ 

ในเมืองไทยก็สะดุ้งเหมือนกันตอนนี้ คือท้าทายหลวงพ่อเต็มที่ ทุกขั้นตอน

ของค�าสอนในศาสนาพุทธ หลวงพ่อท้าทายเลย ให้เถียงได้ทุกขั้นตอน 

ให้ถามได้ทุกขั้นตอน เหมือนกับศึกษาจบมาก็แล้วกัน ให้มาถามได้เรื่องค�าสอน

พระพุทธเจ้า การภาวนาปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลเขาท�ากันอย่างไร ท�าไมจึง

เป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายๆ อย่างนั้น

น่ีเหตุเพราะคนเรามันมีนิสัยลักษณะ ๒ ประเภท ๑) ผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติ 

๒) ผู้มีนิสัยเจโตวิมุติ ทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไร

ต้องศึกษาให้หมด ไม่อย่างนั้นมันจะหลง เหมือนกับว่าคนแต่ละกลุ่มผู้จะเป็น

พระอริยเจ้าได้ต้องผ่านขั้นตอนเป็นสมถะกันทั้งหมด อันนี้ไม่ใช่ นี่เข้าใจผิดกัน

ทั้งนั้น ในภำคปฏิบัติ พวกกลุ่มเจโตวิมุติเขำท�ำกันยังไง พวกกลุ่มปัญญำวิมุติ

เขำท�ำกันยังไง มีขั้นตอนอยู่ในนั้นหมด ชัดเจนมำก แต่เรำไม่ท�ำตำมขั้นตอน

เท่ำนั้นเอง ไปไหนก็ไปบอกว่า “เอ้า! พากันภาวนาปฏิบัติ” ตรงนี้ทุกคนจะนึกถึง

ค�าบริกรรมทันที เหมือนกับว่าการปฏิบัติอยู่ในค�าบริกรรมเท่าน้ัน หรือท�าสมาธิ

เท่านั้นเอง นี่ใครสอนปัญญากันบ้าง? ไม่มีใครสอน พอเร่ิมคิดปั๊บ “ไม่ได้ๆ 

ฟุ้งซ่าน หยุด!” น่ีปัญหามันอยู่ตรงนี้ ท�าสมาธิแต่อยากให้ปัญญาเกิดขึ้น จะให้

มันเกิดขึ้นได้ยังไง อันนี้เพียงฟังพระเทศน์เท่านั้นเอง แต่จริงๆ ปัญญาไม่เกิด 

ตัวสมาธิมันเป็นตัวปิดสติปัญญาเรา มันเกิดไม่ได้ มันเป็นตัวปิด ไม่ใช่ตัวเปิด 

คือไม่ค่อยเข้าใจส่วนนี้ คนท่ีเขียนออกมาในเบื้องต้นนี้คือกลุ่มอนุฎีกาจารย์ 

เขาเป็นพระอริยเจ้าหรือยัง ยังก็แล้วกัน

หากเป็นพระอริยเจ้าเขียน ก็ต้องเขียนตามแนวเดิมของพระพุทธเจ้า นี่จึง

จะของแท้ ท่านวางไว้ชัดเจนแล้วว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นี่หลักปัญญา 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี่หลักของศีล สัมมาวายาโม สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ นี่เป็นหลักของสมาธิ มันต้องเรียบเรียงตามแนวค�าสอนเดิมของ

พระพุทธเจ้า จึงเป็นไปตามรูปแบบว่า “ปัญญา ศีล สมาธิ” นี่ของแท้ นี่ลองมา

ปฏิบัติตามแนวทางของยุคใหม่ดูสิ มันยุ่ง มันย้อนศร หลวงพ่อจึงพูดเต็มตัว 
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ไปเทศน์ที่ไหนก็แล้วแต่ ใครจะมาเถียงก็เถียงได้ หนังสือพระไตรปิฎกเอามา

อ่านสิ หน้าไหนอ่านมาเถอะ เป็นปัญญาทั้งนั้นเลย พระองค์เจ้าสอนพุทธบริษัท 

เริ่มต้นจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ไป เอาปัญญาหรือสมาธิสอน? ก็ปัญญาอีกแหละ 

สอนยสกุลบุตร สอนเรื่องอะไร? ก็ปัญญาทั้งนั้น ให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่าไม่เที่ยงอย่างไร 

คือใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้นเลย สอนภัททวัคคีย์ก็ดี สอนชฎิล ๓ พี่น้องก็ดี 

หรือทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงองค์สุดท้าย คือสุภัททปริพาชกก็ดี น่ีเป็นปัญญาทั้งน้ัน 

ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งสมาธิแข่งกัน จนเป็นฌานเกิดขึ้น แล้วปัญญาก็เกิดขึ้น อย่างนี้

ไม่มี คือในหนังสือนั้นมี แต่พยานบุคคลไม่มี ส่วนหลวงพ่อพูด มีพยานบุคคล

เพียบเลย มีทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคลเพียบเลย มาเถียงกันดูสิ 

ในหนังสือทั้งหมดน้ีมันคัดค้านกันอยู่ในตัว นี่ในยุคนี้หลวงพ่อมาพูด

ไว้ก่อน ยังไงๆ ก่อนจะตายจะพูดให้ชัดเจน ฝากความจริงกับโลกไว้ก่อน ให้คน

ได้คิดกัน ที่หลวงพ่อพูดไปมันถูกหรือมันผิด? มันผิดกับปริยัติ แต่ถูกเหตุผล

บางส่วน มาพูดเหตุผลกันสิในสมัยครั้งพุทธกาล แต่ใครจะพูดกัน ในสมัยใหม่ก็

สมัยใหม่สิ นั่นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องเอาเหตุผลมาว่ากัน คือเรื่องภาคปฏิบัตินี้มันจะ

พูดยาว จะวางให้คนเป็นสัมมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะอะไร? เพราะหนังสือ

มันสับไปสับมาอยู่ เชื่อกันล�าบาก เมืองไทยของเราก็มีครูสอนการปฏิบัติ

มากมาย สอนสมาธิอยู่นั่นแหละ ยิ่งสอนก็ยิ่งโง่ต่อไป ปัญญาไม่มีเลย จริงๆ แล้ว

ปัญญาเขาให้คิด ถ้าต้องการรู้ธรรมะหมวดไหน มีแต่ไปอ่านต�าราเอา มันเร่ือง

อะไรกัน ต�าราก็ต�าราไปสิ เป็นปัญญาเสียเมื่อไหร่เล่า นั่นเขาเรียกว่าความรู้ 

ต�าราเป็นความรู้ไม่ใช่ปัญญา ในสมัยครั้งพุทธกำลคนมีควำมรู้น้อย เวลำเขำ

ฟังพระพุทธเจ้ำอธิบำยธรรมะให้ฟังแต่ละประโยค เขำเอำไปคิดได้ทันทีเลย 

เอำไปพิจำรณำตำมควำมเป็นจริงได้เลย เป็นพระอริยเจ้ำได้เลย ยกตัวอย่าง

ลูกน้องพระเจ้าพิมพิสารหน่ึงแสนสองหมื่นคน คิดดูสิ พระพุทธเจ้าไปเทศน์

บอกให้คนกลุ่มนั้นท�าสมาธิจิตสงบหรือไม่? ก็ไม่อีก ก็เทศน์ให้เขามีปัญญา 

เขาก็ท�าต่อเองได้ เพราะปัญญาเราทุกคนมีในตัวอยู่แล้ว เอาปัญญาที่มีอยู่นี้

มาฝึกทางธรรมะ ฝึกพิจารณาธรรมะตามความเป็นจริง ค�าว่าเกิดค�าเดียวนี้
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ตีความหมายได้ไหม? ค�าว่าเกิด คือเกิดความเข้าใจตามหลักความเป็นจริง 

คือพิจารณาไปแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาอย่างนี้ๆ เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เกือบ 

๑๐๐% คิดว่า “เมื่อท�าจิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้ว ปัญญามันจะพุ่งขึ้นมา

เหมือนดอกเห็ด เหมือนดอกไฟ ปัญญาพุ่งขึ้นมาแล้ว ปัญญาก็จะไปตามไล่ละ

กิเลสตัวนั้น กิเลสตัวนี้ ละไปหมดเลย จนตัวเองได้นั่งเป็นพระอริยเจ้าฟรีๆ” 

น่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจกันอย่างนี้ มันโง่หรือฉลาดคนพูดอย่างนี้ ตัวเองไม่รู้ธรรมะ

อะไรเลย โง่จะตายไป

ปัญญำเกิดจำกกำรคิดพิจำรณำ มันเป็นวิทยำศำสตร์ ไม่ใช่ไสยศำสตร์ 

ค�าสอนพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่า “บ่นพ่นธรรมะขึ้นไป พ่นคาถาขึ้นไปแล้ว 

คาถาจะไปไล่กิเลสให้หมดไป” ไม่ใช่อย่างนั้น ของพระพุทธเจ้ำต้องเอำไปท�ำ 

ไม่ใช่ไสยศาสตร์ เข้าใจหรือเปล่า ไม่ใช่ว่า “นึกค�าบริกรรมสงบแล้ว จะเกิด

พลังงานไปไล่กิเลสให้หมดไป” มันได้ยังไงเล่า มันงมงายขนาดนั้นความคิด

ของคน นี่มาเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนส่วนนี้ แต่ก็เปลี่ยนแปลงยาก

พอสมควร คนส่วนใหญ่มาเข้าใจว่าค�าสอนพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะไสยศาสตร์ 

ของเดิมพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนท�าไมไม่ดู หลวงพ่อสอนองค์เดียวในโลกนี้ พูดให้

เต็มที่ ชีวิตเราอะไรเกิดก็ให้มันเกิด ตายก็ตาย ขอฝากความจริงเอาไว้กับโลก

อุบำยในกำรฝึกจิตก่อนตำย

โยม: คือหลวงพ่อไปดีแล้วนะคะ ทีนี้กลุ่มลูกศิษย์ยังปฏิบัติไม่ได้อย่างหลวงพ่อ 

ตอนก่อนจะตายนี่จิตนึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วจะไปอย่าง

หลวงพ่อหรือคะ หรือไปแค่ภพของสุขารมณ์?

หลวงพ่อ: อันนี้ตัวใครตัวมันนะ

โยม: ไม่ได้ไปอย่างหลวงพ่อใช่ไหมคะ? โยมก็คิดอย่างนี้ แต่วันก่อนเห็นหลวงพ่อ

ว่าไปกับหลวงพ่อได้ ที่หลวงพ่อให้ตั้ง “พุทโธ ...”

หลวงพ่อ: อันนั้นเขาเรียกสร้างฐาน เหมือนหลวงพ่อว่า ดึงขึ้นบ่อแล้วก็ไปเอง 
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ถ้าหลวงพ่อไปนิพพาน จะไปกับหลวงพ่อได้หรือ? ที่บอกไปมันเป็นทางผ่าน 

เหมือนกับหลวงพ่อเป็นคนเปิดประตูนรกออกแล้ว ก็ไปเองสิ เป็นทางผ่าน 

เป็นตัวรับประกันให้เท่านั้นเอง

โยม: หลวงพ่อพอจะแจกแจงได้ไหมครับ กรรมดีระดับไหน จะไปกลุ่มเทวดา

ระดับไหน? 

หลวงพ่อ: คือกรรมดีหรือไม่ดีเอาไว้ก่อน มันขึ้นอยู่กับว่ำขณะก�ำลังจะตำย

มันติดในภพอะไรบ้ำง ถึงท�ำบุญมำมำกมำย เสียเงินไปร้อยล้ำนพันล้ำน 

เวลำได้ตำยไป มันติดสักอย่ำงหนึ่ง มันก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกัน อันนี้เอาแน่ไม่ได้ 

เรื่องท�าบุญมาก บางคนท�าบุญหน่ึงบาทก็ไปสวรรค์ได้ หรือบางคนไม่ต้องท�าบุญ

สักอย่างหนึ่งก็ไปสวรรค์ได้ ไม่เคยท�าทานสักบาทหนึ่งก็ไปสวรรค์ได้ น่ันคือใจ

เลื่อมใสใน “พุทธัง ธัมมัง สังฆัง”

โยม: ไปสวรรค์ก่อน แล้วก็ลงนรกทีหลัง

หลวงพ่อ: คือบางคนเป็นอย่างนั้น บางคนไปสวรรค์ก่อน ลงนรกทีหลัง บางคน

ไปนรกก่อน ไปสวรรค์ทีหลังก็มี มีทั่วไป 

โยม: ถ้าก่อนจะตาย จิตตั้งมั่น อย่างที่เคยได้อ่านในเรื่องราวเมื่อสมัยพุทธกาล 

แม้ท�าบาปมาตลอด แต่ก่อนจะตายได้เห็นพระพุทธองค์แว็บเดียว

หลวงพ่อ: นั่นแหละได้ไปสวรรค์ก่อน หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่ง 

ค่อยไปลงนรกต่อ 

โยม: หลวงพ่อครับ ค�าว่าภวังค์มันคืออะไรครับ?

หลวงพ่อ: ภพจิตมันรวมจะออก เป็นภพหนึ่ง ภวังค์ แปลว่ำภพจิตก�ำลังจะ

ออกจำกร่ำง

โยม: คล้ายๆ กับฝันหรือเปล่าครับ? 

หลวงพ่อ: ไม่
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โยม: ภพหนึ่ง จิตก�าลังจะออก แสดงว่าไปอยู่ที่ว่างๆ ที่ใดที่หนึ่ง

หลวงพ่อ: แล้วก็กระโดดทันที ออกทันที เป็นทุกคน 

โยม: แปลว่าตอนที่จิตไปอยู่ตรงภวังค์ ตรงภพนี่นะครับ แปลว่าไอ้คนที่อยู่รอบๆ 

ข้างไม่มีโอกาสที่จะพูดอะไรให้ได้ยิน 

หลวงพ่อ: ไม่ได้ยินแล้วตอนนั้น ไม่ได้ยินกัน คือได้ยินในช่วงจิตยังไม่เข้าภวังค์ 

อันนั้นได้ยิน ที่ว่า “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ก็ได้ยินส่วนนี้ คือจิตยังไม่เข้าภวังค์ 

ถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้ยิน

โยม: เพราะฉะนั้น แปลว่าถ้าจิตอยู่ในภวังค์ ถ้าจิตไปยึดกับอะไร ก็จะไปเป็น

สิ่งนั้น เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะดึงได้

หลวงพ่อ: ไม่ได้แล้วตอนนั้น ไม่ได้ ต้องไปตามนั้น ฉะนั้น ต้องฝึกจิตให้มัน

ช�ำนำญที่สุดในกำรปฏิบัติ พูดง่ำยๆ ว่ำเป็นจิตที่ไม่ผูกพันกับของสิ่งใดๆ 

คือไม่ยึดกับของสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น คือฝึกไว้ก่อนในขณะที่เรำมีชีวิตอยู่ เมื่อถึง

วันนั้นแล้วเรำไม่ต้องมีกังวลอะไร มันง่ำย ไม่ต้องมีคนใดว่า “พุทโธ ธัมโม” 

ไม่ต้องห่วงคนอ่ืน และก็ไม่ต้องห่วงให้พระมาสวดกุสลามาติกาด้วยซ�้าไป ถ้าเรา

ตายไปแล้ว ลูกเขาจะท�าเองก็เรื่องของเขา เขาจะให้คนมาจูงเราไปสวรรค์ 

มันก็เรื่องของเขา ไม่ต้องสนใจ เราท�าเต็มที่ไว้ก่อน ให้ท�าดีไว้ก่อน ถ้าลูกท�าให้

ก็เป็นเรื่องของเขาต่างหาก

โยม: หลวงพ่อคะ สมมติว่าเวลาจะตายมันเกิดเวทนาใช่ไหมคะ ที่ว่าเจ็บ? 

หลวงพ่อ: คือเวทนามันไม่มี ถึงตอนนั้นมันเข้าภวังค์ไปแล้ว มันเงียบทุกอย่าง 

ช่วงเวทนา จิตยังไม่เข้าภวังค์ แต่หากว่าคนมีกรรมอะไรมากมายก่ายกอง มันก็

เอาอีกล่ะ มันแสดงตัวได้ มันก็เจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน คือกรรมตามสนอง

ในช่วงนั้น แต่คนที่มีบุญกุศลไปเงียบๆ ไปธรรมดา

โยม: หลวงพ่อคะ ที่ตาของเขาแบบไม่มีจุดหมายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะ 

ที่ตกภวังค์?
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หลวงพ่อ: อันนั้นไม่เกี่ยว พูดเรื่องจิตอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับตา

โยม: อยากถามหลวงพ่อเรื่องผีเจ้าค่ะ ท�าไมบางคนบอกว่าผีหลอก บางคน

ผีไม่หลอก เมื่อไหร่ผีมันถึงจะหลอก เมื่อไหร่ผีมันถึงจะไม่หลอก บางทีก็กลัว 

บางทีก็ไม่กลัว บางคนเขาเล่าให้ฟัง แล้วคนที่กลัวผี เราจะบอกเขาว่ายังไง?

หลวงพ่อ: จะบอกว่ายังไง บอกยังไงก็กลัวอยู่อย่างนั้นแหละ เขาไม่เชื่อ

โยม: บอกให้เขาไม่กลัว จะบอกเขายังไง?

หลวงพ่อ: มันบอกยากเหมือนกันนะ บอกยังไงก็ไม่ฟังอยู่นั่นแหละ มันฝังลึก

โยม: เมื่อไหร่เขาถึงจะหลอก? เมื่อไหร่เขาถึงจะไม่หลอก?

หลวงพ่อ: คือบอกไม่ได้ ล�าบาก เขาไม่เชื่ออยู่อย่างนั้นเอง คือลักษณะคนจะ

กลัวผีหรือไม่กลัวผี มันอยู่กับกำรภำวนำให้รู้เห็นควำมเป็นจริงของสัตว์ 

ดวงวิญญำณของสัตว์น่ันเอง วิญญาณของสัตว์จะเป็นยังไงๆ เขาจะรู้จาก

การภาวนา

โยม: มีคนเคยเป็นพระแล้วกลัวผี

หลวงพ่อ: อันนั้นไม่ใช่พระ พระจริงๆ เขาไม่กลัวหรอก เขาเชื่อกรรม อันนั้น

ลูกคนโกนผมธรรมดาๆ เท่านั้นเอง พระจริงๆ ไม่กลัว คือเขายังไม่เป็นพระที่

สมบูรณ์แบบ มันเป็นสมมติสงฆ์เฉยๆ เป็นสมมติพระเท่านั้นเอง ยังเป็นคนอยู ่

เป็นพระตามรูปแบบเท่านั้นเอง 

โยม: เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะ?

หลวงพ่อ: กลัวท�าไมเล่า หลวงพ่อบอกแล้วไงว่าพวกวิญญาณเหมือนภพหนึ่ง

ของโลกใบนี้ หลวงพ่อจ�าเจกับเรื่องนี้มามาก ไปไหนก็แล้วแต่ หลวงพ่อเฉยๆ 





๓๓๑

ธรรมเทศนำ 

วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

กัณฑ์ที่ ๑

ควำมเป็นจริงในตัวมันเอง

โยม: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนจริง อันไหนดี?

หลวงพ่อ: จะไม่รู้จักได้อย่างไร ของจริงก็ของจริงนั่นแหละ

โยม: ไอ้ที่ว่าดีนี้ คนอื่นเขาว่าดีหรือเปล่า?

หลวงพ่อ: ไม่ เราต้องเอาความจริงมาพูดกัน เราเอาความจริงมาเป็นหลักไว้ 

ถึงผู้อื่นเขาไม่เห็นด้วยกับเราบางอย่างก็ตาม

ตัวอย่างที่ว่าเห็นจริงตามเป็นจริง เช่น “สิ่งใดเกิดขึ้น มันตั้งอยู่ชั่วขณะ

แล้วก็ดับไป” นี่ของจริงแน่ จริงอีกอันหนึ่งว่า “คนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็มี

การพลัดพรากจากกัน” น่ีของจริงแน่ “ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่คู่กันตลอดไป

จนอวสาน มันต้องตายจากกันไป พลัดพรากจากกัน” นี่ของจริง

โยม: อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรจริงเลย?

หลวงพ่อ: ค�ำว่ำจริง คือจริงในตัวของมันเอง ไม่ใช่จริงตำมส�ำนึกของคนหรือ

ส�ำนึกของตัวเอง อันนั้นไม่จริง ความจริงคือความไม่เที่ยง “สิ่งใดเกิดขึ้น ก็มี
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การเปลี่ยนแปลงไป” นี่ของจริง “มีคู่มีผัวก็เปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ” นี่ของจริง 

คือจริงเพราะการเปลี่ยนแปลงของมันเอง จริงในตัวของมันเอง

โยม: อย่างนั้นก็ไม่ควรท�าอะไรเลย?

หลวงพ่อ: หือ! ไม่ท�าอะไรก็ตายทันที

โยม: เรียนไปนี้มันก็ไม่จริงใช่ไหมครับ จบมามันก็ไม่จริง?

หลวงพ่อ: มันจริงในสมมติ จริงในโลกอันนี้

โยม: เพราะมันก็ไม่มีค่า แล้วเราจะเรียนไปท�าไม? ท�างานไปท�าไม?

หลวงพ่อ: ก็ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ ถ้าไม่มีชีวิตอยู่จะไปกินข้าวท�าไม ลองดูสิ 

ข้าวก็ไม่กิน อย่าไปกินสิ

โยม: เอาพอประมาณ ให้มันอยู่ได้ก็พอ

หลวงพ่อ: ก็นั่นแหละ “สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง” เอาพอประมาณ พออยู่ได้ 

นักปฏิบัติเขาเอาไม่มาก เขาเอาเพียงอยู่ได้กินได้ อยู่ได้สบายๆ ก็พอแล้ว 

ไม่โลภมาก

โยม: มันวางไม่ลงเพราะคนอื่นเขาเอามาใส่ให้ อย่างงานที่บ้านนี้ก็ไม่ได้อยาก

จะไปถือมัน แต่เขาให้ถือ แล้วเราจะท�ายังไง?

หลวงพ่อ: ถือก็ถือไป

โยม: มันก็หนัก

หลวงพ่อ: หนักก็ช่างมันเถอะ ถ้ามันถือไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้แล้ว นี่ใจถือหรือเปล่า 

กายถืออีกเรื่องหนึ่ง ค�าว่าถือมันมี ๒ อย่าง ๑) กายถือ ๒) ใจถือ ค�ำว่ำไม่ถือ 

หมำยถึงใจไม่ได้ถือ ส่วนกำยถือจะถือไปเท่ำไหนก็ช่ำงมันสิ มันอยู่ที่ใจ 

ความยึดมั่นถือมั่นหมายถึงที่ใจ กายเอาไว้ก่อน
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ปัญญำรอบรู้ในกำรเลือก

โยม: อย่างงานการก็เป็นภาระ มีอะไรมาให้อยู่เรื่อยๆ ผมว่าจะไม่ถือมันก็

มากระทบอยู่ดี

หลวงพ่อ: ให้ใจไม่ติด มันจะได้ไม่ถือ หำกใจไม่เปิดช่องว่ำงให้ จะติดได้ยังไง 

มันติดเพรำะใจเรำเปิดช่องว่ำงให้เขำ เหมือนกับพวกโจรมาบ้าน เราเปิด

ประตูบ้านให้เขา พยายามปิดช่องตัวเองไว้ให้ดี อย่าให้เขาเข้ามาเท่านั้นเอง 

เมื่อเปิดช่องให้เขาอยู่ เขาก็เข้ามา จะไปโวยวายได้ยังไง

ใจคนเรามันเป็นเรื่องใหญ่ ธรรมต่างๆ ไม่ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีก็เข้าหาใจหมด 

แต่เราก็เลือกได้ การท่ีเราจะให้คนเข้ามาบ้านเรา ก็ต้องดูหน้าคนๆ นั้นก่อนว่า

ควรให้เข้าหรือไม่ควรให้เข้า คนนี้ไม่ควรเข้าเราก็ปิดซะ ไม่ต้องเข้ามา จะเอามา

ทั้งหมดได้ยังไง น่ีเรำเลือกให้เป็น อันไหนควรให้เข้ำมำหำใจ อันไหนไม่ควร

ให้เข้ำมำหำใจ จะเอำทั้งหมดได้ยังไง ต้องเลือกเอำ ของดีก็มีอยู่ คนเลือกได้

ต้องมีปัญญำรู้จักว่ำดีคืออะไร ไม่ดีคืออะไร จะเอาทั้งหมดมารวมปนกันไม่ได้ 
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เวลาสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจะมากู้ทีหลัง นี่ก็ไม่ทัน มันต้องเลือกก่อนถึงจะเอามา 

ไม่ใช่ว่าเอามาเสี่ยง เหมือนกับการกินยา ยาประเภทไหนเป็นยังไงก็ต้องรู้จักก่อน 

ค่อยกินทีหลัง ไม่ใช่ว่ากินไปเร่ือยเปื่อย บางทีต้ังใจจะกินยาแก้ท้องร่วง แต่ไป

กินยาถ่าย กินไปก็ท้องร่วงตาย นี่เราต้องรู้จักยาก่อนถึงจะกิน มันต้องเลือกให้

เป็นก่อน จะเอาอะไรก็ต้องเลือกก่อนเอา ไม่ใช่ว่าเอาก่อนเลือก เอาผัวเอาเมีย

ก็เหมือนกันนะ เลือกก่อนเอา หากเอาก่อนเลือกมันจะมีปัญหา มันเสี่ยง 

ทุกอย่างเป็นอย่างนั้น ต้องเลือกก่อนเอา

โยม: แล้วถ้าเราเลือกไม่ถูก?

หลวงพ่อ: ก็ช่วยไม่ได้ ตัวใครตัวมันแล้ว แต่ถ้ำปัญญำเรำดี เรำเลือกได้ว่ำ

อะไรควรหรือไม่ควร ถ้ำเลือกไปเต็มที่แล้ว แต่มันยังผิดพลำดอยู่ ก็ถือว่ำ

เป็นกรรมเรำก็แล้วกัน รับกันไป ก็เลือกแล้วนี่ ค�าว่าเลือกมันเรื่องใหญ่ เอาผัว

เอาเมียก็ต้องเลือกเหมือนกัน เหมือนกับบ้านแต่ละหลังก็ต้องเลือก ควรเอา

หรือไม่ควรเอามันต้องเลือก จะซื้อสร้อยสักเส้นมันต้องเลือก จับไปจับมาอยู่ 

มันเลือกเพ่ืออะไร? ถ้าไม่เลือกมันได้ของปลอมอยู่นั่นแหละ บางทีเลือก

ขนาดนั้นยังได้ของปลอมเลย หรือเวลาเราเลือกคู่ ทีแรกอยู่ด้วยกันก็คิดว่า 

“น่ีเขาหน้าสวยจังเลย เรียบร้อยดี เหมือนกับว่าจะเป็นคู่เป็นเคียงกันต่อไปได้

ในชีวิตนี้” ใหม่ๆ ก็ดีทั้งนั้นแหละ เอาไปเอามา อีกไม่ก่ีปีนี่มันออกลาย ลายจัด

ศอกเสือโคร่ง เสือโคร่งแปดศอกเป็นลายออกมา โถๆ ออกมาเป็นลายใหญ่ 

ก็ต้องยอมรับกัน

โยม: เลือกมามันก็ปลอมทั้งนั้นแหละหลวงพ่อ ทองผสม จริงเยอะหน่อย

ปลอมน้อยหน่อย หรือปลอมเยอะหน่อย 

หลวงพ่อ: ผสมมากไปไม่ดี เอาผสมน้อยๆ ก็ดี เลือกหน่อย 

โยม: อย่าเลือกเลย

หลวงพ่อ: ก็แล้วแต่ ใครไม่เลือกก็ได้ แต่อย่าไปบ่น คนที่ไม่เลือกมักท�าอะไร

ผิดพลาด ทุกอย่างเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่ารถว่ิงมาแล้วซื้อเลย ไม่ใช่อย่างนั้น 
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เขาต้องเลือก รถเขาวิ่งมากี่ปีนี่เราไม่รู้ เขามาขายรถให้ราคาหนึ่งหมื่น เราก็

เอาเลย โดยไม่ต้องเลือกว่าเขาใช้รถมากี่ปี ไมล์มันเป็นเท่าไหร่ เขาซ่อมไป

กี่ครั้ง ไม่มีใครหรอกไม่เลือก เลือกทุกคน

โยม: เลือกไม่เอาไง ไม่เอาเลย ไม่ซื้อเลย ไม่ซื้อรถแล้ว เลิก ไม่ซื้อ

หลวงพ่อ: ไม่ซื้อมันก็ดีอย่างหนึ่ง เวลาเราไปแล้วหมู่เพื่อนข่ีรถผ่านหน้าปื๊ด 

เราก็มองหน้าเขาอีกแหละ

มีหมออยู่คนหน่ึง เป็นลูกศิษย์ที่ขอนแก่น เมียเขาเป็นนางพยาบาล 

เมียเขานี่ก็เกินไป เรียกว่าพูดไม่มีพักก็แล้วกัน พูดอยู่น่ันแหละ ผิดหรือถูกก็ไม่รู้ 

จนสามีไปไหนก็เสียสังคมหมด ทุกคนพูดเหมือนกันว่าเมียหมอคนนี้ไม่เข้าท่า 

คนอื่นเขาไม่สังคมด้วย จนบางทีผัวไปงานกินเลี้ยงก็ไม่ให้เมียไปด้วย เพราะเมีย
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จะท�าให้เสียสังคมผัว เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา เมียแกหยุดพูดไม่เป็น พูดอยู่

นั่นแหละ ไม่มีสาระ ไม่คิดหรอกว่าพูดผิดหรือพูดถูก พูดไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ 

มันผิดธรรมดา สุดท้ายผัวก็ว่าจะหย่าร้างกันไปเลย นามสกุลก็จะตัดทิ้งไปเลย 

มันอายคน

วันหนึ่งหลวงพ่อไปธุระข้างนอก หมอเขาก็ไปส่ง พอดีคุยกัน แกก็ปรารภ

เรื่องนี้ให้ฟังว่าจะหย่าเมีย บอกว่าเมียแกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ว่าไป นี่เมียหมอ

คนนี้ ลักษณะทางโลกดูแล้วไม่ดี ใครก็รังเกียจ ไปหาเพื่อนฝูงผู้หญิงด้วยกัน 

เขาก็ยังไม่อยากเข้าใกล้ จะเป็นหัวหน้าหรือเพื่อนนางพยาบาลด้วยกัน ใครก็

ว่าแกไม่ดีทั้งนั้น ผัวก็ต้ังใจว่าจะหย่า จะไม่เอาแล้ว เมียคนนี้มันผิดหลายอย่าง

แกว่า ไม่ค่อยจะดูลูกดูหลานเท่าที่ควร ใช้ให้คนอื่นดูแลแทน พูดอะไรก็ไม่คิด

เรื่องมารยาทในสังคม ถือว่าตัวเองดี ตัวเองเก่ง หมอแกเลยอยากจะหย่า

หลวงพ่อก็เลยบอกว่า “ที่พูดมาทั้งหมดนี้มันดีแล้วนี่” แกก็ถามขึ้นมา 

“หลวงพ่อ ดียังไง? ผมอยู่ด้วยไม่ได้หรอกนะ ผมใจจะขาดแล้ว ใจมันร้อนแล้ว 

ผมอยู่ไม่ได้ ตัดทิ้งไปซะเลย ไม่ต้องใช้นามสกุลผม” หลวงพ่อก็ว่า “มันดีแล้วล่ะ 

เรามันคิดผิดเอง เพราะบารมีเรามีเท่านี้ เราเลือกได้แค่นี้ จึงได้เมียคนนี้มา เราจะ

ได้เมียคนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ เมื่อไหร่ล่ะ หายากมากเมียอย่างนี้” 

แกก็มองเรา “หายากยังไง?”

หลวงพ่อก็บอกว่า “น่ีเราอ่านธรรมะ อย่าไปอ่านในต�าราให้มันเสียสายตา

เปล่าๆ อ่านในใจตัวเองนั่นแหละ นั่นธรรมะก้อนใหญ่ หาได้ยากมาก นี่ของดี

มาถึงมือเราแล้ว บุญเรามีเยอะ ให้เอาไว้สิ เอามาเป็นหลักปฏิบัติสอนตัวเอง 

นักปฏิบัติถ้าได้เมียอย่างนี้ ปัญญามันโด่งก็แล้วกัน อย่างกับขึ้นสวรรค์นิพพาน

ไปเลย เหยียบขึ้นไปเลย ไต่ไปเลย ถ้าได้ผู้หญิงมาออเซาะออแซะ มันจะหลงโลก

ต่อไปอีกยาวนาน คนโง่นะนั่น มันคนโง่ ไม่ใช่คนฉลาด ส�าหรับคนฉลาดมีเมีย

แบบนี้ดี คือเกิดมาแต่ละชาติ เราจะเห็นฤทธ์ิผู้หญิงว่าเป็นยังไง มันจะดูเขาคนนั้น 

มันจะสอนตัวเองว่าภพหน้าชาติหน้าต่อไปก็จะเป็นแบบนี้อีก เราจะได้ข้อคิด 

เรามาศึกษาโลก ก็ศึกษาผู้หญิงคือเมียเรา แต่ให้เราเร่งพิจารณาก็แล้วกัน 
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ธรรมะอยู่ตรงนี้ ให้มันมีนิพพิทา ให้เบื่อหน่าย ค�าว่าเบื่อ คือเราสามารถมอง

อนาคตได้ มองธาตุแท้ของผู้หญิงได้ชัดเจน มันจะเบื่อ นี่คนฉลาดเขาเอามา

เป็นธรรมะ เมื่อวาสนาบารมีเรามีแค่นี้ก็เอาเท่านี้ ไม่ต้องเอามากกว่านี้”

จากนั้นมาหมอแกก็ไม่บ่นอีกเลย เงียบไปเลย ดูเอาก็แล้วกัน จนเมียมาถาม 

“หลวงพ่อๆ คุณหมอไม่บ่นหนูเลยทุกวันนี้ แต่ก่อนบ่น ตอนนี้เงียบเลย ไม่บ่น

สักที” หลวงพ่อเลยว่า “อืม เป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะ” นี่ลักษณะเมียยังไม่รู้ตัว

ว่าหมอเขาไม่บ่นข้างนอกก็จริง แต่เขาบ่นข้างใน เขาพิจารณาอยู่เท่านั้นเอง 

ถ้ำหำกดูผู้หญิงเป็น มันเป็นบันไดไต่เต้ำไปสู่พระนิพพำนได้ง่ำยๆ คือ

ลักษณะผู้หญิงเขำดูผู้ชำย ผู้ชำยก็ดูผู้หญิงนั่นแหละ ต่ำงคนต่ำงดู ธรรมะอยู่

ตรงนั้น อย่างค�าโบราณท่ีว่า “ตื่นก่อนนอนทีหลัง” น่ีถูกต้องชัดเจนเหลือเกิน 

ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ท�าอย่างนี้ มันอันตราย จะเป็นแม่ม่ายเอาง่ายๆ บางที

ตื่นหลังผัว หรือนอนก่อนผัว มันไม่ได้ เพราะหากผู้หญิงนอนไม่ระมัดระวัง 

นอนเหมือนกับซากศพผีดิบ เวลามีใครไปเห็นเข้ามันเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
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นี่เขาจึงว่าให้ผู้หญิงตื่นก่อน นอนทีหลัง คือไม่ให้ผัวเห็นตัวเองตอนนอนน่ันเอง 

ถ้าคนไหนท�าไม่ถูกตามนี้ รับรองว่าเป็นม่ายก็แล้วกัน ยกตัวอย่าง ยสกุลบุตร 

เห็นนางสนมพวกคนใช้มากมายไปนอนเกล่ือนกลาด ไปเห็นเหมือนกับเป็น

ป่าช้าผีดิบ มันจึงออกบวชง่ายๆ นี่ผู้หญิงมันจึงต้องระมัดระวังหลายๆ อย่าง 

ส่วนผู้ชายเองก็เหมือนกัน ถ้าผู้หญิงดูผู้ชายก็ดูได้ ธรรมะก็อยู่ท่ีตัวคนนั่นแหละ

นักปฏิบัติเขำไม่หวังอะไรกับโลกอันนี้ เขำก็อยู่กันไปอย่ำงนั้นแหละ 

เขำไม่คิดเรื่องบำรมี เรื่องคู่ครอง เขาคิดแต่ว่า เมื่อชีวิตเรามันมีคู่กันมา ก็อยู่ๆ 

กันไป ก็แล้วแต่พ่อแม่จับคู่ให้ เราก็อยู่ในสมมติตามเขาว่ากัน แต่ส่วนหน่ึงคือ

อกิริยาเราไม่อยู่ เราอยู่ส่วนกิริยา คือ ชีวิตนี้ก็อยู่ด้วยกันไปเท่ำนั้นเอง แต่ตัวใจ

จริงๆ มันไม่ไป เขำจะมำศึกษำภำวนำปฏิบัติให้มำกขึ้นๆ สิ่งที่พ่อแม่เถ้าแก่

พูดตกลงกันก็จริงตามสมมติเท่าน้ันเอง เราก็ท�าตามหน้าที่ไป ตัวอย่างผู้หญิง 

เราเป็นเมียเขา ก็ท�าหน้าที่เป็นเมียให้ดีท่ีสุด ไม่ให้บกพร่องในหน้าที่นั้น เราเป็น

แม่คนก็ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด คือท�าเฉพาะตามหน้าท่ีเท่านั้นเอง ตัวท�าทั้งหมดเป็น

ตัวกิริยาการท�า ส่วนในใจเราไม่เอาของสิ่งนี้ ผัวก็ไม่มี ลูกก็ไม่มี มีเราคนเดียว 

เราเร่งภาวนาปฏิบัติ เป็นคนไม่มีภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น แต่เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็

ต้องดูแลรักษากันตามหน้าที่ เมื่อผัวป่วยก็ดูแลตามหน้าที่ เมื่อลูกป่วยก็ดูแล

ตามหน้าที่ แต่ใจเราไม่ผูกพัน นี่นักปฏิบัติ เขาไม่ไปร้องห่มร้องไห้เวลาผัวตาย 

ไม่ร้องไห้กอดศพ “โอ๊ยพี่! ...” บางคนก็ว่า “ถ้าไม่ได้พี่ หนูไม่เอาผัวอีกแล้ว” 

ก็ว่ากันไปอีก แต่หลังจากเผาไม่กี่วันหรอก ก็แต่งตัวสวยขึ้นมา ใส่น�้ามันด้วย 

คือผู้หญิงมันเอาแน่ได้เมื่อไหร่ มันเปลี่ยนแปลงได้ ค�าพูดผู้หญิง ก็เหมือนกับ

ลิ้นในปากนั่นแหละ พลิกไปพลิกมา เอาแน่ไม่ได้

โยม: หลวงพ่อคะ โยมขอค้าน ไม่จริงทุกคน

หลวงพ่อ: นั่นแหละ ส่วนใหญ่ ให้ส่วนหนึ่ง
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เล่ห์เหลี่ยมผู้หญิง

โยม: ส�าหรับโยมนะคะ กับแฟนก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะ กลับไปกลับมา เวลาพูดหวาน

แล้วแฟนจะดีมากค่ะ เรารู้ตัวว่าเราท�าอะไรผิดไปเหมือนกัน เวลากลับมาเน่ีย 

เกาะขาเขาเลย ออเซาะ ดุไม่เป็นไร ขอให้เขาดุชั่ววูบเดียว เดี๋ยวก็หาย

หลวงพ่อ: เหมือนกับนิทานที่อีสานเขาพูดกัน ผู้เป็นเมียเกลียดผัวมาก เพราะถึง

ฤดูกาลชนไก่ตีไก่ ผัวจะไม่ท�างาน เล่นกับไก่อย่างเดียว ประคบประหงมอยู่

นั่นแหละ ทั้งเช้าทั้งเย็น ไปดูไก่ตีไก่ชนตลอด งานการก็ไม่ท�า สมัยก่อนไม่มีโรงสี 

เวลาต�าข้าวต้องต�าเอง ถึงเมียจะเหนื่อย ผัวก็ไม่ช่วยต�า ต�าคนเดียวนั่นแหละ 

เมียก็พยายาม “ท�ายังไงหนอ? จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง? เราต้องฆ่าไก่นั่นแหละ 

ท�ายังไงหนอจะฆ่าไก่ให้ตายได้?” แต่ถ้าฆ่าไก่ไม่ถูกจังหวะ ก็ตายกับตาย 

เพราะแฟนแกหวงไก่ชนมาก จึงต้องวางแผนฆ่าไก่ พอผัวไม่อยู่ก็เลยเอาไก่ชน

น้ันมา แล้วเอาฆ้อนตีทีเดียวตาย จากนั้นก็โยนเข้าไปในครกและต�าซ�้าเข้าไปอีก 

พอดีผัวเมาเหล้ากลับมาบ้าน “โอ๊ย! จะเอายังไงดีหนอ?” ก็ยังไม่บอก เมียก็
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คิดว่า “จะบอกตอนไหนดี? ถ้าบอกไม่ถูกจังหวะ ถูกเตะนะ” นี่ก็วางแผนอีก 

จะบอกตอนไหนดี ต้องดูเวลาเหมาะๆ ดูสิว่าผู้หญิงทั้งหลายพูดเวลาไหนถึง

จะเหมาะ ถ้าพูดไม่ดีถูกเตะแน่ เพราะผัวหวงแหนไก่ตัวนั้นมาก ไก่ชนไก่ตีอย่างดี 

ราคาแพงด้วย แต่เมื่อฆ่าไปแล้ว จะบอกตอนไหนถึงจะไม่ถูกเตะ? ตอบดูสิ

โยม: เมื่อสามีต้องการของแลกเปลี่ยนเจ้าค่ะ

หลวงพ่อ: แลกเปลี่ยนตอนไหน?

โยม: เข้าใจกันทุกคนเจ้าค่ะ

หลวงพ่อ: ตอนนั้นแหละควรพูด คือเป็นกรรมของไก่เอง ตอนพูดต้องฉลาด 

เขาว่ากาลัญญู กาลไหนควรพูดอย่างไร อะไรเกิดขึ้นปั๊บ เราจะพูดแก้ตัวยังไง

เพื่อให้หลบภัยไปได้ มันต้องฉลาดสิ กาลัญญู กาลไหนควรพูดยังไง ถึงวันนั้น

เวลานั้น จึงค่อยบอกว่า “โอ๊ย! หนูต�าข้าว ไก่กระโดดลงไปในครก เอาไม่อยู่ 

ต�าถูกไก่ตาย” สามีจึงว่า “ปล่อยไปเถอะ กรรมของไก่เอง” นี่ธรรมะ

โยม: หลวงพ่อคะ เห็นแจ้งอย่างนี้เรียกว่าบรรลุธรรมหรือยังเจ้าคะ?

หลวงพ่อ: เรียกว่ากาลัญญู กาลไหนควรพูดอย่างไร ท้ังหมดนี้ถึงจะมีผิด

ก็แล้วแต่เถอะ แต่ถ้าพูดถูกก็มีผลดีอย่างนี้ ไม่ถูกเตะก็แล้วกัน ถ้าพูดไม่ดี 

ไม่ถูกกาล แล้วถูกเตะ ก็ตายกับตายนั่นแหละ ตายไปกับไก่ก็แล้วกัน คนเรำ

มันต้องฉลำด ค�าว่าฉลาดค�าเดียวเอาไว้ก่อน สร้างขึ้นมาก่อน ฉลำดด้วย

กำรพูด ถ้ำเป็นอย่ำงนี้คือไม่ตำยง่ำยๆ เปลี่ยนผิดกลำยเป็นถูกได้ ท�ำหนัก

ให้เป็นเบำได้ นี่คือปัญญำนั่นเอง สติปัญญาฉลาดเฉียบแหลม ฉลาดพูด 

ฉลาดท�า ก็เหมือนกับบางคน เห็นผัวมา กอดขาไว้ก่อน พี่อย่างนั้น พี่อย่างนี้ 

คือจับเส้นถูก เส้นหัวใจ เรียกว่าจับเส้นสายใจผู้ชายถูก พอจับเส้นปั๊บ ใจอ่อน

ยวบเลย นี่เขาว่าฉลาด ต้องวางแผนไว้ก่อนใช่ไหมล่ะ ถ้าเขามา ต้องท�ายังไงหนอ 

มันต้องวางแผนให้เต็มที่ ให้เรามั่นใจแล้วท�า ท�าแล้วก็จะได้ผล 
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โยม: เดี๋ยวโยมก็ต้องหาแผนแก้ตัวกับสามีอีกค่ะ เวลาไปซื้อกระเป๋าแพงๆ 

ต้องไปหาวิธี แต่ยังไม่รู้ 

หลวงพ่อ: นี่คือใช้ปัญญา ให้หนักเป็นเบา เขาจะด่าหนักๆ เราก็ไม่ให้หนัก 

พยายามผ่อนให้เป็นเบาได้

โยม: ถ้าด่าหนักๆ นะท่าน โยมก็จะจับเขาขึ้นข้างบน แค่นั้นแหละค่ะ

โยม ๒: วิธีของผู้หญิงมารยา 

หลวงพ่อ: ผู้หญิงมารยาร้อยแปด

โยม: จะเอากระเป๋าสักกี่ใบก็ได้ ตอนนี้

หลวงพ่อ: ต้องศึกษามารยาของผู้หญิง คือต้องเล่าขึ้นมาเป็นฉากๆ ตั้งแต่

วัยเด็กวัยรุ่นข้ึนมา ตอนนี้มันเริ่มเป็นเนื้อแตกสาวขึ้นมาแล้วนะ มีอย่างนี้ๆ 

เม่ือเป็นสาวเล็กก็เป็นมาอย่างนี้ เป็นสาวแก่ขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้ ต้องศึกษามัน

ขึ้นมาเป็นระดับๆ จนถึงมีครอบครัว ครอบครัวใหม่ๆ เป็นยังไง ก็ต้องศึกษา 

มาระยะใหม่ๆ เวลาไปอยู่บ้านญาติใหม่ๆ เป็นยังไง นี่เรียบร้อย เหมือนผ้าพับไว้ 

เหนียมอาย นั่งเรียบร้อย กินข้าวเหมือนกับว่าเอามือหยิบนิดเดียว กินน้อยมาก 

ถ้ามันเคยๆ ข้ึนมา มันแก่แดดขึ้นมา มันเริ่มออกลาย เริ่มเป็นสาวมาลายเต็มตัว 

ญาติก็ต้องยอมแพ้อีก ผัวก็ยอมแพ้ ย่าก็ยอมแพ้ด้วย ผู้หญิงเป็นขนาดนั้น 

ต้องศึกษาให้หมด ถ้าหากอยู่บ้านญาติเป็นอย่างนี้ เวลาเอาเข้าจริงๆ ผัวต้อง

เป็นคนใช้เขาก็แล้วกัน ชี้มือไปเรื่อย ค�าพูดมีกระแนะกระแหนอยู่ลึกๆ ตลอด 

มีเล่ห์เหลี่ยมในตัวมันเอง เหมือนกับว่ามันมีเล่ห์เหลี่ยมพูด มีอะไรก็แล้วแต่ 

ถ้าหากผัวไม่ท�าหรือไม่เห็นนะ มันต้องพูดกับลูกเพื่อให้ผัวได้ยินสักอย่างหนึ่ง 

เพื่อให้เจ็บๆ ลึกๆ ให้ผัวได้ยิน ลูกก็ว่า “แม่! ท�าไมไม่มีฟืนนึ่งข้าวเลย” แม่ก็ว่า 

“อย่าพูดดัง เดี๋ยวพ่อเขาจะท�าเองหรอก” มันวางแผนไว้หมด อะไรก็แล้วแต่ 

ต้องพูดให้ผัวได้ยิน “เบาๆ เดี๋ยวพ่อเธอได้ยิน” ลูกก็ว่า “ท�าไมไม่มีน�้ากินเลย” 

แม่ก็ว่า “อย่าพูดดัง เดี๋ยวพ่อจะท�าเองหรอก” นี่ผู้หญิงมันมีวิธีพูด เล่ห์เหลี่ยม

เยอะเหมือนกัน
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หลวงพ่อศึกษาผู้หญิงมาตั้งแต่วัยเด็ก ไม่ใช่วัยหนุ่มนะ ศึกษามาเรื่อยๆ 

หลวงพ่อมีนิสัยอย่างนั้น ช่างสังเกตว่าผู้หญิงเป็นยังไง เรื่องเล่ห์เหลี่ยมนี้ผู้หญิง

เหนือผู้ชาย เล่ห์เหลี่ยมเยอะ ถ้าเราตามไม่ทันก็เสียรู้อีก เรียกว่าผู้ชายคนไหน

ชนะผู้หญิงได้ถือว่าเก่งมากในโลกอันนี้ หาแทบไม่มีเลย ที่ผ่านมาในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน หาดูผู้ชายที่ชนะผู้หญิงได้นี่ไม่มีเลย ยอมแพ้

ผู้หญิงมีลักษณะชอบลอบกัดอยู่เรื่อย เผลอไม่ได้ เรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมา

มันจะเก็บสะสมเก็บไว้เป็นกระบุงๆ เมื่อมีอะไรเกิดข้ึน มันจะเรียบเรียงของเก่า

ขึ้นมาไล่ทันผัว ผู้หญิงเป็นลักษณะหน้าไหว้หลังหลอก ลิงหลอกเจ้า นี่ผู้หญิง

ส่วนใหญ่ กลุ่มพวกเรานี้ไม่ใช่ 

นี่ลักษณะว่าผู้หญิงมีน�้าสองอย่างเป็นน�้าอมตะ คือน�้าตากับน�้าเสียง น่ีคือ

อาวุธผู้หญิง ร้ายกาจมากสองตัวนี้ พลิกแพลงได้ทุกเวลา นี่เป็นเล่ห์เหลี่ยมใหญ่ 

เป็นต้นฉบับของมารยาหญิง ๔๐ อย่าง ถ้าอะไรเกิดขึ้น “อ๊าย!... พี่” น�้าเสียง

นี่กัดหัวใจขาด ถ้าเอาน�้าเสียงใส่ไม่ได้ ก็ต้องเอาน�้าตาออกมา ...
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อดีตเจ้ำอำวำส วัดป่ำบ้ำนค้อ จังหวัดอุดรธำนี

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ถึงแล้ว

ซึ่งท่ีสุดแห่งธรรม มีสติปัญญาและความเพียรเป็นเลิศ มีศีลาจารวัตรงดงาม 

สร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนามากมาย จนเป็นที่เคารพศรัทธา

ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

พระอาจารย์ทูล นามสกุลเดิม นนฤๅชา เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ บ้านหนองค้อ ต�าบลบัวค้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นบุตรของนายอุทธา - นางจันทร์ นนฤๅชา ท่านเป็นบุตรล�าดับที่ ๕ จาก

พี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน 

ในสมัยเป็นฆราวาส พระอาจารย์ทูลมีความสามารถหลายอย่าง เช่น 

สามารถร้องเพลงสรภัญญะได้ไพเราะ แหล่กลอนธรรมะให้คติเตือนใจ และ

แต่งกลอนได้ทุกประเภท โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นอกจากนี้

ท่านยังมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นพิเศษ ส่วนในการประกอบอาชีพค้าขายนั้น 

ท่านเคยเป็นหัวหน้ากองคาราวานไปขายควายในต่างเมือง และเป็นสมุห์บัญชีท่ี

โรงงานน�้าตาล ซ่ึงหลังจากนั้นท่านได้ลาออกและท�าธุรกิจปลูกอ้อยไว้ส่งขายเอง 

ในการท�างานต่างๆ นั้น พระอาจารย์ทูลเป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็น

อย่างดี เฉลียวฉลาด ขยันหมั่นเพียร และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

พระอาจารย์ทูล เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็ก 

ได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ ในช่วงที่บวชอยู่นี้ก็ได้ศึกษา

พระปริยัติธรรม และมีโอกาสได้รู้จักกับพระธรรมยุต จนเกิดความเลื่อมใสใน

ข้อวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐาน เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้บวชเป็นพระบ้านตาม

ประเพณีนิยม ในช่วงน้ันท่านสามารถเทศน์เป็นค�ากลอนจนเป็นที่เคารพศรัทธา

ของชาวบ้าน และยังมีหน้าที่เป็นครูสอนภาษาโบราณต่างๆ ให้แก่พระเณร

ภายในวัดอีกด้วย



หลังจากที่ท่านลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาสได้ไม่นาน วันหนึ่งได้มีโอกาส

รับคติธรรมจากหลวงพ่อบุญมาเรื่องการ “เกิด-ดับ” จนท�าให้เข้าใจกระจ่างใน

เรื่องน้ีข้ึนมา ซ่ึงท่านก็ได้น�าไปคิดพิจารณาต่อ อีกทั้งหาอุบายธรรมมาสอนใจ

ตัวเองอยู่เสมอ จนท้ายที่สุดท่านได้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่า “ทุกส่ิงย่อมเกิดขึ้น

ตามเหตุปัจจัย และสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปด้วยเหตุปัจจัยในตัวมันเอง” หลังจากนั้น

ท่านจึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะออกบวชอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ต้ังใจจะมอบกายถวายชีวิต

ปฏิบัติภาวนาให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์

พระอาจารย์ทูลได้อุปสมบท ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ขณะอายุ

ย่างเข้า ๒๗ ปี ท่ีวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี มีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ 

(จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยท่านตั้งใจที่จะด�าเนินตามปฏิปทาแห่ง

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระท�าท่ีสุด

แห่งทุกข์โดยชอบ และออกเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความเห็นชอบ

ในศาสนธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง”

ในช่วงแรกของปฏิบัติภาวนานั้น พระอาจารย์ทูลได้ออกธุดงค์ไปบ�าเพ็ญ

สมณธรรมตามสถานที่สัปปายะหลายแห่งทั้งในภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ 

โดยท่านได้ใช้หลักอิทธิบาท ๔ และสัจจะเป็นฐานส�าคัญในการสร้างความเพียร 

ตลอดจนใช้ปัญญาหาธรรมะต่างๆ มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง

อยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะก�าหนดแนวทางการปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ก็ได้รับ

อุบายธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ส�าคัญหลายท่าน อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย 

วัดถ�้ากลองเพล และหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง ซึ่งท�าให้ท่าน

ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ จนสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์

ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ บ้านป่าลัน อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

พระอาจารย์ทูล เป็นทั้งปราชญ์แห่งธรรม และเป็นผู้ที่อุทิศทุ่มเทชีวิต

ให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าบ้านค้อ 

อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยท่านเป็นผู้น�าใน

การออกแบบ รวมท้ังด�าเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติธรรม 



และพระมหาธาตุเจดีย์ฯ ด้วยตนเอง อีกท้ังเป็นผู้ก่อตั้งวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม

อีกหลายแห่งทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศ อาทิ วัดซานฟรานธัมมาราม 

วัดนิวยอร์คธัมมาราม วัดฮ่องกงธัมมาราม และศูนย์ปฏิบัติธรรมเคพีวาย 

นอกจากนี้ ท่านยังได้เขียนหนังสือธรรมะกว่า ๒๐ เล่ม โดยมุ่งเน้นการสอน

ในแนวทางปฏิบัติสายปัญญา โดยมีหลักสัมมาทิฏฐิดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเป็น

ส�าคัญ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา จนเป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย ตลอดจนได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่ค�าสอนธรรมะอีกหลายรูปแบบ 

เช่น การแสดงธรรมเทศนา การบวชชีพราหมณ์ การอบรมปฏิบัติธรรมให้

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จนมีผู้สนใจปฏิบัติตาม

แนวค�าสอนของท่านมากมาย

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ที่วัดป่าบ้านค้อ 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕ เดือน และ

ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๒ อัฐิธาตุของ

ท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ เป็นเครื่องประกาศคุณธรรมที่บริสุทธิ์

ตลอดระยะเวลา ๔๘ พรรษา ท่ีอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ พระอาจารย์ทูลมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติภาวนาอย่างเด็ดเด่ียวกล้าหาญจนถึงที่สุดแห่งธรรม อีกทั้งยังได้สร้าง

คุณประโยชน์นานัปการต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ตามสัจอธิษฐานที่

เคยตั้งไว้ นับได้ว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของพระสุปฏิปันโน ดังที่พระพุทธองค์

ได้ทรงตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทว่า “จงยังป ระโยชน์ตนและประโย ชน์ท่านให้

ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”
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